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Demontagevolgorde

3

5.

Splitterbak
Koppel ing shuis losnemen
Kokerschu i fbu is rnet of fepomp fosnemcn

Speciaal gereedschap

Splitterbak losnemen
Technische gegevens
Demontage
1. Schakelcilinders
Relaisklep van spl itterbak
Schakelcil inder van splitterbak
Schakelcil inder van rangebak

2.

Rangebak
As, kilometertelleraandrliving fosnemen
Rangebak uitbouwen

3.

Aandrflfflensfosnemen
Oliekeerringen van uitgaande as
demonteren
Lagerdeksel yan uitgaande as demonteren
Planetaire tandwielstelsel uitbouwen
Planetaire tandwiefstelsel uit efkaar nemen
Ringwiel uit elkaar nemen
Satelfietwlelen demonteren
Huis van rangebak demonteren

Zonnewief demonteren

4. Schakefhuis

-

6.
16
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17
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18
18
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19

n
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Dubbele schakelklep, rangebak uitbouwen
21
Ovezicht, schakeldelen op schakelas

Uitvoering LHD
- Schakelhefboom fosnemen
- Ziideksel losnemen
- Bovendeksel en deksef,
neut raalgrendel ing losnemen
- Deksel, grendefpallen losnemen
- Schakefas uitbouwen
Uitvoering RHD
Schakelhef boom losnemen
- Deksel, neutraalgrendeling losnemen
- Deksel, neutraalgrendeling
uit elkaar nemen
- Bovendeksel en ziideksel losnemen
- Deksel, grendefpallen losnemen
- Schakelas uitbouwen

-

Uitvoering N 2800
- Bovendeksel losnemen
Ziideksel, rechts, losnemen
- Ziideksel, f inks, losnemen
- Deksel, grendelpaf len, losnemen
- Schakelas uitbouwen
-

7.

As, Tussentandwlel, achterultvennefllng,
demonteren
Hoofdbak
Schakelas, spf ltterbak uitbouweri
Hoofd- en hulpas uitbouwen
Tussen tandwiel, achteru ltversnel I lng
uitbouwen en demonteren
Prlseas demonteren
Hoofdas ult efkaar nemon
Huf pas uit elkaer nemen
Huls, hoofdbak demonteren
Balladeurasssn

:

22
73
73

Controleren yan de synchronlsatle Inrlchtlngen

Montage
Hoofdbak
Balladsurass€n
H uls, hoofdbak, voormonteren
Hulpas In efkaar zetten
Hoofdas in elkaar zetten
nbouwspel Ing, hoofdas, meton
Prise as in elkaar zetten
Hoofd- en priseas samensteffen
Tussentandwlef , achterultversnelf ng
aanbrengen
Hoofdas, hulpas en balladeurasson
samenstelfen en inbouwen
Schakelas voor splitterbak monteren
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24
24

25
25

26

m
26
27
27

n
g,
t,

gI
g,
30

v
3a

3.

rrt

t5y

s

Voorbereidingen voor het ln efkaar zettcn
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38
3E
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41

f

en afstef len
24
24

29

Controferen van de onderdelen

f

22
22

nl

Splitterbak
Huis, splitterbak, monteren
Axiale speling van hulpas instellen
Kokerschuifbus met oliepomp monteren
Schakelhuis
LHD uitvoering:
- Schakefas inbouwen
- Deksel, neutraalvergrendellng monteren
- Zijdeksel monteren
- Bedieningshefboom en
bovendeksel monteren

41

42
42

u
u
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4E
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47
47
47

-

RHD uitvoering:

inbouwen
- Rechter ziideksel monteren
- Deksel, neutraalvergrendeling
Yoormonteren en inbouwen
- Bedienfngshefboom en bovendeksef
monteren
- Schakefas

Uitvoering N 2800:
Schakefas inbouwen
Ziideksel, finks monteren
- Zildeksel, rechts monteren
- Bedieningshefboom en bovendeksef
monteren
Dubbele schakefkfep van
rangebak monteren
Koppel ingsh ui s monteren

-

48
48
49

49
49
50
50
51
51
51

52
52

4.

Zonnewiel monteren

52

5.

Rangebak
Huis, rangebak voormonteren
Satel ietw ielen monteren

52
52
53

Ringwiel in elkaar zetten en op
satel ietw ieldrager monleren
Uitgaande as samenstef fen
Uitgaande as inbouwen
Lagerdeksel, uitgaande as monteren
Ofiekeerring van uitgaande as inbouwen
Aandrljf f lens monteren
Rangebak tegen hoofdbak monteren
As, kilometertef leraandriiving, monteren
6.

54

u

55
55
56
56
57
57

Schakelcilinders
Schakef cif inder. rangebak inbouwen
Schakelcilinder. spl itterbak inbouwen
Refaiskfep. spf ittercif inder monteren

58
58
59
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DEMONTAGA/OLGORDE

Jo

Opmctftlttg
Voor reparaties, genoemd onder de punten 1 Um 4 bel

hoeft de versnelllngsbak niet te worden uitgebouwd.
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Koppeflngrhulr
Kokcrschulfbur mct ollePomP
Spllttcrbrk
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3. Zonnewlef

6. Tussentandwlcl, acfilerulhprlmlllng
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4. Schakelhuls
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7.
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Hoofdas
Hulpas
Prfse as

Balladeurassen
Tandwiel, achterultversnelllng

SPECIAAL GEREEDSCHAP
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16 S

Benarning

1.

Persgereedschap (draadspil met lange bus), voor de montage
van de flens van de uitgaande

2.
3.
4.

Universele

lagerîrekker

Stempel voor keerring 48 x 75 x

I

in

kokerschuifbus

Flenshouder vooÍ het tegenhouoen van de flcns bij
het los- of vastdraaien van de moer van de uitgaande

as

1S

$

130

16 S 160

535401 . '- "---'
535662 a- .*-'- {' '535703

{

t."

535774

t.-' .--
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5.

Drukbus (kort) voor nr.

6.

Stempel voor keerring 55 x 75 x

7.

Drijver voor rnont"rge van geoeelde ring van priseas

8.

Hijsoog (M 12) voor de- en montage van de
planetai re naschakel bak

9.

Grijpstuk voor het kegellager van de hulpas

10.

Grijpstuk voor het kegeilager van de hulpas

11.

Hijsoog,2 stuks 1M 18 x
de splitterbalt

12.

Stempel voor het aanbrengen van de zelfinsteilende
glijlagers van de balladeurassen

6gn7;'5 <ts---

13.

Afstelmal, voor het instellen van de gafîel op cie
schakelas van de splitterbak

6947/8 + -*-- - { - - '- -

tegelijkertijd

Hijsoog om de hoofdas, de hulpas en de balladeurassen
uit en in de hoofdbak te hiisen

694779 { *- --

Stempel, met ring voor het monteren van de twee
oliekeerringen van de uilgaande as

69d75t)

14.
15.

'

as

lxÍ;

1

1,51

I

in kokerschuifbus

voor het huis van

16.

GrijpstLlk voor het kegeliager van cje nuipas

17.

Grijpstuk voor het kegellager van de hulpas

18.

69477?

69477J { -. --- {

{--"--*

{1..---

6ú4793
69a196

Hijsoog. Wordt gebruikt in combinatie met de nrs.20
21 , voor het meten van de inbouwspeling van de

hoofdas 694798 4* --

of

t--* --

19.

Centreerplaat l{ordl gebruikt in combinatie met de nrs. 20
of 21, voorhet melen van de inbouwspelingvande hoofdas

694791 {* --- -

20.

Centreerbus, tevens beschermdop, voor de splines op de
hoofdas, voor het

694800

21.

*

zonnewiel

<F'-----

<f-*--

-

Centreerbus, tevens beschermdop, voor de splines op de
hoofdas. voor het

$94801

22.

Verloopstuk

0i.l4ir02

23.
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TECHNISCHE GEGEVENS

i. Versneillngsbalt
2" Bout

3

54. Pakkingring

55. Ontluchter
56. Bout

Veerring

57. Bout
Kokerschuifbus

7. Deksel

I
I

Pakklng

Huis, sPlitterbak
10. Pakktng

1't Pakki:tg
t2. Zijdeksel, links

3. Bout
1.{ Lagerbus

1

1

58.
59.
60.
61.

Pakking
Bout
Bout
62. Deksel
63. Pakking

64.
65.
66.
66A.

5. Keerrtng

16. Manchet
J7. Schermkap
18. Bout
1

52. Oliepijp

53. Plug

Rrng

4. Bus
5. Bout

6

51. Bout rangebak

Stift
Pakkingring
Plug

Schakelaar,
neut raalstand

9. Veerring

20

RHD uitvoering:
70. Deksel, neutraal
grendeling

Deksel

21. Pakking
22. Huis, rangebak
23. Pakking
24. Pakkingring
25. Plug
26. Pakking
27. Deksel

28

71. Bout
72. Tapeind
73. Bout

74. Moer
75. Bout
76. Veerring
77. Steun

Bout

28a. Tapernd

28b

78.
79.
80.
81.

Moer

29" Bout rangebar

30

3t

Pakkingring

31A

Plug
Stif t

31

Seegerring

8

Manchet
82. Lager
83. Zijdeksel, links

84. Bout

31C Schakelaar

i2

33

Centreerpen
GrendelPal,

rangebak/,

sP

I I

tierualr

14 Veerring
3i; rtjP
36 Pl ug
37 Pakking ring
38 Sluitdeksel

39
40
41

Keerring
Lagerbus
Keerring

Plug

Magneetplug
PakKingrrrrg

42. Olrefilter

N 2800 uitvoering:
90. Deksel, rechts

91. Bout
92. Veerring

93.
94.
95.
96.

Keerring

Manchet
Deksel

Kruiskoppeling
97. Tussendeksel

98. Bus
99. Dop

4:3 Zeltinstelicrrd

100. Deksel, links

rllager
44. Olieniveau-piug
45. Huis, hoofdbak
46. Blokkeeras
47 Seegerring
48. Pakking
49. Deksel
50. Bout

101

g

i

. Veerring
102. Bout
103. Bovendeksel

104. Kogelbout
105. Hefboom
106. Moer

DAFTrucks
W

E

16 S 112,16 S

ttl,

f0 S 1C0

RK PI.AATS I NSTRUCTI ES

Nr.

Aenheelkoppelr

n

Bout boverdeksel, schakefhuis
Bout bovendeksef, schakelhuls
Bout zljdeksel, schakelas
Bout, sluftdeksel, hulpas
Pfug, rangebak, achtez[de
Bout, bevestlging, rangebak

31

Pf

31C

Drukschakefaar
Grendelpal
Plug, spfitterbak
Plug M24 x 1,5

2

5
13
18

25

frl
36

39
40

u

50
51

53
55
56
57

60
61

66

664
71

72

73
74
75
84
91

to:

ug

Magneetpf ug

Olieniveau plug M 24 x 1,5
Bout, sluitdeksel, bfokkeringsas
Bout, bevestiging, rangebak
Pfug, spfitterbak
Ontluchter
Bout, bevestlgf ng, splitterbak
Bout, kokerschuifbus
Bout, bevestfging, splitterbak
Bout, schakefasdeksel
Pfug, schakelasdeksel
Drukschakef aar, neutraal stand
Bout, schakelasdeksol, RHD
Tapelnd schakelasdeksel
Bout schakelasdeksel
Moer schakefasdeksef
Bout schakelasdeksel
Bout, zfjdeksel, schakelas
Bout, schakelasdeksel, " N"-uitvoerlng
Bout, zifdeksel, schakelas
Bout, bevestlglng van koppefingshuis M 18 x 1,5

1E

S 112

25
25
25
86

Nm

Nm
Nm
Nm

5Nm
49 Nm
5() Nm

50 Nm
50 Nm

fl) Nm

sffit

Nrn
140 Nm
55€5 Nm
25 Nm
49 Nm
35 Nm
10 Nm

49 Nm
49 Nm
49 Nm
25 Nm
50 Nm
50 Nm
25 Nm
7,*10 Nm
25 Nm
25 Nm
25 Nm
25 Nm
25 Nm
25 Nm
260 Nm

f0sf30

f0s10
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at-

1. Vulring
2. Seegerring
3. Toplager

4. Nokmoer
5. Cilinderlager
6. Tandwiel
4e versnelling
7. Schakelring
8. Synchromeshring
9. Schakelmofdrager

15
i
I

16

21

10. Drukveer
11. Drukve€r
12. GrendelPal
13. Schakelmof

22
!

14. Tandwiel,

3e versnelling
15. Naaldlager
16. Hoofdas
17. Tandwiel,

17:

30

ffi$
\

\-.try

31

32

2e versnelfing
18. Seegerring
19. Naaldlager
20. Tandwiel,
1e versnelling
21. Schakelring
22. Lagerbus

33

ie

23. Naaldlager
24. T andwiel, achteruit
versnelling
25. AanlooPring
26. Oliespatplaat

Jè23

Seegerring

27.
28. Cifinderlaget

N.

Zonnewiel

30. Schiif
31. Olie piip

32. Bout

a6

aZ

4j

Fig. 2
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33. Seegerring
34. Opvulring
35. Seegerring

36. Kegellager
37. Tandwiel, Laag,
resp. overdrive
38. Tandwiel,
Direct
39. Tandwiel,
3e versnelling
40. Hulpas
41. Kegellager
42. Borgbout
43. As
44. Aanloopring
45. Naaldlager
46. Achteruittandwiel

,,,

DAFTrucks

16 S 112, 16 S

Nr.
4

16

Aanhaalkoppels
Nokmoer, Hoofdas M 60 x 1,5
Bout, bevestiging, zonnewiel M 10
Borgbout, as, achteruittandwiel M 12

s 112

650 Nm
50 Nm
90 Nm

Arlale spelingon
16/34

35

28t27

0,1 - 0,25 mm

Hulpss, inbouwspefing
Instellen met vulringen 34, aan de
voorzijde. Vulringen zijn leverbaar
in dikten van:
oplopend met

1,85 - 3,05 mm

Seegerring
De seegerring is leverbaar in dikten van
oplopend met
Cilinderlager, buitenste ring
nstef en met seegerring 27, die
leverbaar is in dikten:
oplopend met
f

18
6
14
17
20
16

3
5

I
21

0,05 mm
mm
3,75 - 4,00 mm
0,05 mm
0 - 0,05 mm

0-0,1

f

3,75 - 4,00 mm

0,1
0-0,1
0,2 - 0,45
a,2 - 0,45
0,2 - 0,45
0,9 - 1,2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3,0 - 6,3
0,3

mm
mm

Seegerring

leverbaar in dikten van
Tandwiel 4e versnelling
Tandwiel 3e versnelling
Tandwiel 2e versRell i ng
Tandwiel 1e versnelling
Hoofdas, kpl.
Speling instellen met vulring 1, die
leverbaar is in dikten van:
oplopend met

2,3; 2,4;

en2,5

0,05 - 0,35

Montagetemperaturen
Toplager
Cilinderlagers (2 stuks), cpl met tandwiel
als één pakket
Schakelmofdragers
Schakelring

100-1200c
100-1 20o-c

ca. 85"C
ca. 85oC

22

Lagerbus

100-1200c

28
29
36
37
38
39

Binnenring van cilinderlager

100-120o.c
ca. 100oC

41

Zonnewiel

ca. 120oC
160-1800c

Kegellager, hulpas
Hulpastandwiel, Laag, resp. overdrive
Hulpastandwiel, Direct
Hulpastandwiel, 3e versnell ing
Kegellager, hulpas

160-1800C
160-1800C
ca. 120oC

Synchronisatleinrlchting
Min. speling tussen schakelring 7 en
synchromeshring 8
Min. speling tussen synchromeshring
en schakelmofdrager 9
Synchronisatiekracht 1e t/m 4e versn.
Synchronisatiekracht, rangebak

10 S 160
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WE RK PI-AATS I NSTRU CTI ES

32
42

lil),

0,8 mm

I

0,6 mm
280-320 N
1

150-1250 N

16 S 130

16

s 160
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10 s 112

Nf.

AenheeRoppdr

7A

leningshefboom, schakelas
Moor, bectleningshefboom, schakef as
Inbusbout, grendelblok 48, schakefas
Borgen met centerslag
Inbusbout, grendelblok 52, neutraalstand
Borgmoor (lndlen aanwezlg)
Ebut, Deksel Yan grendelPallen
Inbusbout van schakelgaffels

82

Pf

35
36
49
49
53

62

824

Bout,

becf

ug
Drukschakef aer, achteruitrU I lcht

130, 16 S 100

10s10

ICSfO

50 Nm
50 Nm

{+
+n
+
{*
aa-

1,3 mm

e-

49 Nm
49 Nm
35 Nm
35 Nm
80 Nm
25 Nm
50 Nm

I

Axlele rpdlngpn
71

Max. spellng van de gliistenen In de groeven van de
schakefmoffen Yen de le Um 4e versnelling

11

1. Oflekeenlng

Z Ollepomp
3' gsvgrlng

ii
0s

a

i:0
î3

1. Gedeelde rfng
5. Vulrfng

rG

6. ClllnderlrqPr

I

I

7A. Naeldlagor

78. Tulrnrlng
7C. Clllnderfeger

8. Prlprrtlndwlcl,
t ow, rcúP. ovcrdriP

9

II
,r:\.
r[

/2S
tr\l
I I

ltl

I I

9. Schakelrfrq
10. Syrrchlomeshrlng
11. Prfsc

(
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tI

12

\vt
v

29

2A!

27,i

N

\\

{-u

I

2t
23

ilcnofitr,

oflepomp
13. Drukvcr
14. Drufweer
15. Grcndcfpal
10. Schlkefmof
1

7. Srtef f lctwfcldngcr

c.q. ultgundc rg
18. As
19. Spenrtlll
n. Spenstlft
21. AanlooPrlng
22. tegcrlng
23. Neeldlrepr

(]ogu nerfdcn)
38

24.

É.

SrtClbttlcl

Rlrpwfol
28. Rfrpudcfdnger

aB

27. Boqdlp
Kogeflegpr
Xl Borgrlng

8.
15

s. silft

14

r3
33

32
30
I

c

a3

31.
32.
33.
34.
35.

S.

Schekclrlng
Sytrchronrerhrfng

Schúdmofdngcr
Sccgorlne

Sytrchronlrhrfrn
Schtkcfmol

37, Schefcflng
38. Wormwld
30. Orfng
tlO. As, kllometcr-

tefls
11. Kogcllager
12. Vufrlng

/|Íl. Ollekecrlng

Fig. 4

U. Olleftrnlng

tls. AarÉrlftflens
10. Orfng
17. îtlocr
18. Tussenrlne
ultglultend S 100

12
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Nr.

lE S lfl'

l0sto fcslI0

Aenheelkoppefe
40
47
47
47

Aansluf tstuk, k ilometertel leraandrijving
M 30 x 1,5
Moer, aandrfjfflens M 60 x 1,5
Moor, aandriJfflens M 50 x 1,5
Moor, aandriffflens M 60 x 2

1n

Nm

650 Nm

G__
650 Nm

Axhlc rpcllngrn
4

6

28

33

n
41

Voorspannlng ven gedeefde rfng
De gedeelde ring is leverbaar In dikten van:
oplopend met
Priseaslager, buitenste looprlng
Instellen met vulring 5, die feverbaar ls
in dikten van:
oplopend met
Binnenste foopring van fager 28
Speling instellen met seegerrlng
29, die feverbaar is in dikten van:
opfopend met
Schakelmofdrager
spellng Instellen met seegerring 34,
die feverbaar is in dikten Yan:
opfopend met
Axlale tandflankspeling
fiuist met de hand voelb aa|
Kogellager van de uitgaande as
Spellng van buitenste foopring fnstellen
met vulrlngen 42, die leverbaar zijn in dikten van:
opfopend met

0,20,6 mm
0,1 mm

Ollcpomp
Theoretische opbrengst bij 1000 C)/min.

914 Umln

00,05 mm
3,&4,3 mm
0,05 mm
0{,1 mm

2,ù2,5 mm
0,1 mm
0O,1 mm

2,ù2,5 mm
0,1 mm
0O,1 mm

3,74,0 mm
0,1 mm

0,10,2 mm
0O,1 mm

tlontagntompentulrn
37

Schakelmofdrager
Schakelrlng

45

Aandrijf f fens

3Íl

1200c
190(,c

700c

13

1?

46. Banio bout
47. Orlng
48. Banfo
49. lioor
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"oté

(b

5 *-d-"óax'
t{
li.
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ffi"-,,24
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o

'r--rraÒ'È-)

a1 re
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50. Snlfrlng
51. Koppellng
52. Veenlng
53. Moer
54. Koppollng
55. Klenùeugef
56. Steun
57. Steun
58. Glffgteen
59. Schalcfgaffel
60. Schroef
61. Schefrefas
62. Odng

63. Clllnder
Otl. Afdlchtrlng

65. Zulgor, kpf.
65A. Manchet
06. Moer
67. Orlng

-WO

51

:"A;"

68. Orfng
69. KlQpcrfhull,
gplltt€rùah
"overdrlYc" ultvorfng

69A. Kfeppcnhul3,

spfltteóah
Prlsedtrect ultvarlng
70. Bout
71 . Hoofdbedienlngsklep,

splitterbak
72. Plug
73. Drukstlft
71. Orlng
75. Moer
76. Stofkap
77. Nlppef met
gocellbrecrde
borf ng

IrA

-'Sú'

78. Klombeugef
79. Steun
80. Reparatleset
81. Afdfchtflng

a

rl

U. Vcnlng
trì. Veenlng

6Ni'
A'3'
:a

,^u
'll
a

75

zoA

Fig. 5

1. Snlirlng

16. Glif steen

n.

2. Wartel
3. Versterklngshuls

17. Inbusbout

30. Moer

4. Lelding
5. Klembeugel

174. Zeskantbout
178. Moer
18.

6. Banlobout
7. Pakkingring

8. Banfo
9. Leldlng
10. Dubbele schakel'
klep, range bak
11. Orlng
12. Bout
13. Banjo
14. Kfembeugef

15. Schakefgaffel
reng€ bak
14

Schakelstang,
range bak

19. Kogel

n.

Keenlng

21. Zulger cPl.

214. Manchet
22.
23.
24.
25.

Moer

Oring
Range cillnder
Bout

Leldlng
27. Versterklngshuls
28. Wartelmoer

26.

31.

Snljrlng
Veening

32.
33. Steun
34.
35. G,o,ngkoppellng
36. Snlf rlng

37. Wartelmoer
38. Leidlngkoppellng
39. Snif rlng
40. Wartef moer
41. Leiding

42. Kous

(ì.
u.
45.

Orfng
Leldlngkoppellng
Doorvoertule
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Nr.
6
12

17
17B,

22
25
46
60
66
70
77

Aenheelkopprfr
Banjo bout yan kunststof feidlngen
Bout, bevestlging van dubbele schakelklep
van rangebak
Inbusbout, schakefgaffel, rangebak
Zeskant moer
Moer, schakelas, rangebak M 16 x 1,5
Bout, bevestiging yan rangecilinder
Baniobout, luchtfeidlng van hoofdklep
onder koppef ingspedaal
nbusbout, schakefgaffel, splltterbak
Moor, schakelas, splitterbak M 16 x 1,5
Bout, bevestiging, relaisklep
van splltterbak
Nippel met gecallbreerde borlng
f

s 112

16S10

lCS 10

3ti Nm

a

25 Nm
60 Nm
86 Nm

t-ar-

{-

e-

180 Nm
49 Nm

t--

e--

35 Nm
50 Nm

t--

cet-

180 Nm

25 Nm
25 Nm

Arlelc rpcfktgrrt
16

58

Maxlmum speling van de gliistenen in de
schakelmof van de rangebak
Maximum speling van de gliistenen In de
schakefmof van de spfitterbak

2,5 mm
1,3 mm

a-a

B[ monl{p do ond.flteendl ondodclcn fnvcttcn

n

mct wrrt 1 url
Afdichtrlng

214

Manchet om zulger

23
24

Oring

21

65A

Blnnenwand ven rangebakcilinder
Binnenwand van spf itterbakcif inder
Afdichtring
Manchet om zuiger 65

67
68

Oring
Orlng

dl
64

15

DEMONTAGE
SCHAKELCILIN DERS

s'
l\

Relaisklep van sPlitteÈak
(5r2 weg klep).

d
\tl

\tl

7A

È_- I

8\,
47

\+-77

Neem de beide luchtleidingen los van de refais'
klep 69.
Venrijder de vier bouten 70.
Neem de refaisklep fos van de cilinder.
Venruiider, indien nodig, de beide Oringen 67 en
68 en de n iqPel 77 .
De nippel 77 heeft een gecafibreerde doorlaatope

ning, welke uiteraard niet verstopt rnag ziin. De
boring dient om de synchronisatietiid van de
splitterbak niet tè kort te maken.
5t2 weoklep niet uit elkaar nemen, aangezien dit
als eén compfeet deel wordt geleverd.

Fig. 6
Schakelcilinder van sPlitterbak
Venruiider de borgmoer 66.
Blaas met een luchtpistool in het kanaal, dat zich
in de zijwand van de cifinder bevindt. Daardoor
wordt de zuiger 65 naar buiten geblazenNeem zonodig de manchet 654 van de zuiger 65.
Tik voozichtig de cif inder 63 uit het huis van de
versnef lingsbak.
Druk de afdichtring 64 uit de boring in de bocfem
van de cilinder 63.
Verwiider de O'ring 62.

,,1

f,t
:

\

'11

:'a\

64

)lt?i /À6P 6sA66

(
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Fig. 7
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Schakelcilinder Yan Rangebak
Neem de beide luchtleidingen fos van de cif inder

23

24.
Venruijder de bouten 25.
Trek de cilinder 24 van het huis van de rangebak.
Verwijder de borg moer 22.
Neem de zuiger 21 van de schakelas.
Neem zonodig de manchel 21A van de zuiger 21.
Wip, met behufp van een schroevedraaier, de
manchet 20 van de schakelas.
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RANGEBAK
(planela ire naschakelbak)

As, kllometertellerarndrffvlng

Schroef het aansluitstuk van de kilometerteller'
aandriiving uit het huis.
Verwiider de O'ring 39.

Opnelting

Neem de as niet verder uit elkaar, aangezien dit als
één geheel dient te worden vervangen.

23

Rangebak uitbouwen
Venruiider de grendelPen 33.
Venruijder de plug 31, resp. de schakelaar 31C en
de stift 31A met seegerring 31b.
Venruijder de bouten 51 en 29, waarmee de range
bak aan de hoofdbak is bevestigd.
Draai het M12 hiisoog 694770 in het huis van de

-

51
t"îÒ

,7

or

I

t$,k*

rangebak.
HaÀg het huis in e€n takef
Tik met een hamer tegen de vier uitsparingen, die
in f ig. 10 met een piil staan aangegeven, zodat de

rangebak los komt van de hoofdbak.
Trek de rangebak voozichtig recht achteruit tot
deze geheel los is van de hoofdbak en leg de bak

c

Flg. 10

oPzii.

Aandrif ff lens losnemen

Tik met behulp van een spitse beitel de borging
van de moer 47 vrii.
Bevestig flenshouder 535774 aan de aandriifflens

rb t!

L

45.

Draai de mo er 47 (SW = 65, resp. 75) los'
De aandriiff lens kan nu met behuf p van een twee

armige trekker van de uitgaande as worden ggr
t

rokken.

tP
li
A,^
It/2\

4!
I

tFt
v}/\Er

t{

53tf74

O

osmm

O75mm

16S112/16S130

Ffg.
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16 S 160
17

Ollekeerringen Yan de ultgaande as dotnontcnn
De beide keerringen kunnen met behulp Yan €en
schroevedraaier uit de boring gewipt wordon.
Het is ook mogeliik om eerst het lagerdeksef ult
te bouwen en daarna de oliekeerringen uit de bo
ring te tikken.

4t

F:-

Fig. 12
Lagcldeksef yen ultgaarfdc rr danonlcrul
Venrijder de bouten 28.
het huis van de range

*e

-

n

bak.

f{d>

Vulri ng 42 venriideren.

Druk het kogellager 41 uit het deksel 27.

a,
41

Fig. 13
Planeta ire ta nduvlelstclref ultbottwclt

-

Licht het huis van de rangebak van het planetalre
tandwielstelsel.
Let op dat de schakelas niet op de grond valt.
Neem de schakelas met gaffel 15 uit de schakel'
mof.

A

-a

'ql
17

f8

Fig. 14

18

Neem de beide gfiistenen 16 uit de gaffel 15.
Venrrijder de beide inbusbouten 17 en trek de
schakelas 18 uit de gaffel 15.

DAFTrucks
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Planctrlrr trndwblrtrlrol ult rlkmr ricmcn
Neem het wormwief 38 van de as.
Trek met behulp van een driearmige trekker de

schakefmof 36, de synchromeshrfng 35 en de
schakelrlng 37, van'de e3.
Vang, tlfdens het trekken, de pallen 15 en de druk'

veren 14 met een doek oP.
Trek op dezelfde manier de schakef ring 31, tesa'
men met ringwief 25 en rlngwieldrager 26, alsme
de de synchromeshring 32 en de schakelmoldra'
ger SI van de as 17.
Uitsluitend bif 16 S 160.
Tussenring van pfanetendrager 17 nemen.
Venriider de seegerring 3tl.
Leg een passende plaat op de ringwieldrager 26
en trek, met dezeffde trekkor, de schakelmofdra'
ger Sì, de synchromeshring 32 en de schakelring
31 van de ringwieldrager 26.

\t4
s15

'-1
I

i
I

I

)

Fig. 15

Rlngwfol uft dkeff ncrnon
Neem de borgrlng 27 uit de groef.
Druk de drager 26 uit het ringwiel 25.
Neem de borgrlng 29 van de drager 26.
Trek het kogellager 28 van de drager 26.

^/\

n

( \tuO

V

Fig. 16
Satcl I letwlclcn dcmontctrn

Drijf de spanstiften 19 en 20 zÓver naar binnen tot
ze zich geheel in de as 18 bevinden.
Tik de as 18 uit de drager 17.
Neem het sateflietwiel, compfeet met lagers, aan'
loopringen en lagerringen uit de drager 17.
Tik de belde spanstiften 19 en fr uit de as

18.

Fig. 17

19

Huis Yan de rangebak demonteren

Het is niet nodig om de ofiepijp 52 te demon.
25

teren.

.À

Demonteer de plug 36.
Venrijder het deksel 20.

Fig. 18

ZONNEWIEL

Schakef de eerste versnef ling in, en verwijder de
borgdraad en neem de twee bouten 32 los.
Bij een oude uitvoering wordt de schijl 30 in het
zonnewiel opgesloten door een seegerrlng. Ver-

wijder deze seegerring.
Neem de schijf 30 uit het zonnewiel 29.
Met behulp van een tweearmige trekker kan het
zonnewiel van de uitgaande as worden getrokken
Venrrijder de aanloopring 28 van het cillnderlager.
Monteer speciaafgereedschap 69a800, respectie

velijk 694801 voor de S 160 bak, als sen be
schermdop op de splines van de hoofdas.

Fig. 19

SCHAKELHUIS

12

-)
7
r{

3e-

I

6

Dd'

r-

Fig. 20

n

a?
7

t

Dubbele schakelklep, rangebak ultbouwen
Neem de beide luchtleidingen 9 fos.
Neem de voedingsleiding, die aangesloten is op
nippel 77, los.
Venrtiider de vier inbusbouten 12 en trek de schakelklep 10 uit het schakelhuis.
Venntijder de O-ring 11.
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Orrzlcht, $hkofdcl.n op rchrkrfm
Als het bovendeksef van het schakelhuis ls losgeno
men, worden de onderdefen ven de schakefas zfcht
baar.

D€ schakefas komt In verschlllende ultvoerlngen
voor, te weten:

twr

Uitvoering "4", met
bfokkeerstukken. Deze uitvoering ls getekend In flg. 21 en komt bU DAF vooralg
nog nlet yoor. Op de onderdelen staan de nummers 1
Um 5 ingeslagon.
1. Slultrlng

a
5

2. Blokkorstuk
3. Meenemcr
4. Blokkecrstuk
5. Meenerner

t7

454. Silft
17.

Bfokkcrstuk

48. Grendefbfok

Flg.21

De in îiguur ?2 getekende ultvoerfng komt bil DAF
wel voor.
UlWoerlng "8", met u|ef bfokkeerstukken. Deze ultvoering ls getekend In ffg. 23. Het verschil met de vo
rige constructle ls dat het bfokkeerstuk 47 In tlg.22
bestaat ult éón stuk en dat dat in flg. 23 bestaat uit
drle stukken, te weten de rìrs. 6, 7 sn 47.
1. Slultrlng

2. Bloltkcrstuk
3. irfccncrpr

1. Bfd<kccrstuk
5. Mcencnrr
6. Bfokkcrstuk

'-9
,-q45A
s-@

7. Bfdrkeerstuk
454. Silft
47. Blokkeerstuk
Grendefbfok

€.

Flg.22

Flg. 23
21

Uitvoering LHD

l*,ù

-+

ti

Schakelhefboom en bovendeksel fosnemen
Markeer de stand van de schakelhefboom 34 ten
opzichte van de schakefas.
Venrijder de bout 35 en tik de hefboom 34 van de
schakelas.
Schuif de schermkap 17 van de as.

++'

I
A--

F'19.24

Zijdeksel losnemen
Tik het deksel 12 fos en schuif het van de schakel'
as.

Drijf de oliekeerring 15 en de manchet 16 uit het
deksel
Pers, indien nodig, de fagerbus 14 uit het deksel.

Fig. 25

Deksel, neutraalgrendeling fosnemen
In het deksef van de neutraafgrendeling 62 is Òf'
wel een plug 66 òfwel een schakelaar 664 met
stift 64 gemonteerd. Venriider deze.
Venruijder de bouten 61 en tik het deksel 62 los,
waarna het van de schakelas geschoven kan wor'
den.

Fig. 26

22
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Deksel, grendelpallen,

fosnemen

79

-

Venrijder, indien nodig, de plug 82 ol de schake
aar 82A van de achterultrlilamP
Neem de vler bouten 62 los en Yentiider het dek'
sel 61.
Neem de drukveren 64 en 78 en de stlft 79 uit de
boring in het deksef 61.
Neem de twee vulstukken 59 uit de boringen in
het deksel 61.
Neem de grendelpen 65 Yoor de achteruitversnef'
f ing, uit de boring in het schakelhuis 9.
Neem de twee drukveren 57 en de twee grendefs
56 met rol 58 ult de boringen in het schakefhuis 9.
In plaats van de grendel met rof wordt er tegen'
woordig een grendef met kogel 56 B toegepast.

8t
82^

f

-

Schakelas uitbouwon
Draai de borgmoor 49A los.
ùaai de Inbusbout 49 fos en schuif het grendef'
- blok
52 van de schakeles.
Schuif de ring 50, de drukveer 51 en de ring 50 van
de as.
Controlecr of de onderdelen 40 Um 48 gemon'
teerd en gemerkt zif n volgens fig. 22 en 23. Zoniet,
maak hiervan dan oon notitie ten boho€ve van de

- 5(t.J
--(r

-_.
P
l,?,
I'n

l(r'
iÀ

if'
'l:

I

montage.

-

Druk de belde grsndelpallen 5'6 geheel in de bo
ring, volgens de details van lig.27 en bfokkeer ze
met behuf P Yen twee Pennen g 5 mm.
Draal de inbusbout 49 van grendelbfok € lo3.
Trek yooîzlchtlg de schakeles 38 naar rechts ult
het schakefhuls, wEarb{ ÓÓn Yoor ÓÓn do ondor'
delen 18 Um {l voldoondc vrif komen om zs Yan
de as te nemen.
Let er vooral op dat er geen onderdelen in het
huis van de hoofdbak vallen.
Neem de vier drukveren $4 en de vier grendelpal'
len 55 uft de boringen in het grendelblok 48.
Neem de zes rollen 39 uit de schakelas 38.
Tik, indien nodig, de twee spanstiften 41 en 42 ge
héél in de schakelas en schuif de ring 40 van de
schakelas. De beide spanstiften kunnen vervol'
gens uit de schakelas gedreven wordgn.
Druk de twee grendelpallen 56 in en verwfJder de
pennen g 5 mm.
Neem nu de grendefpallen en de drukveren 57 uit
de blinde borlngen in het huis 9 van de splitter'

Flg.28

bak.

23

Ulhrocrlrtg RHD
Schakelhefboom en bovendeksel losnemen
Markeer de stand ven de hefboom 3l ten opzlchte
Yan de schakelas.
Verwljder de bout 35 en tfk de hefboom 3l van de

-

schakef as.

de schermkap 17 van de as.
- Schulf
verwlfder de twee bouten 2 en de zeven bouten 5.
îk het deksel 7 fos cn flcht het yen het schakel.
- huis.

Fig. 29

Deksel, neutraalgrendeling, fosnemon.

O6

73

\- '- \l

t{ -)&a
-N;K\
G.

-

de vier bouten 73 en de twc mocron 7f.
Neem, indien nodfg, de twee boutcn 71 en de
steun 77 los.
Demonteer de plug 66, of als or een gchekelear
gemonteerd fs, de schakehar Sa sr de gtfft e{.

Deksel, neutraafgrendeffng, ult efkaar neúnen.
Verwlfder de manchet en de keenfng.
ù||f, Indfen nodfg, de lagerbus 79 uft hct defrsel

-

70.

Fig. 30

Zijdeksel fosnemen.
Verw[der de zes bouten 84, tlk het deksel 8Íl los
en schulf het Yan de schakefas.

-

Flg.

24

31
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Deksel, grendelpallen, losnomen.

-

Verw[der, Indlen nodlg, de plug 82 of de schako
laar 82A Yen de achterultrflfamP.
Neem de vler bouten 6Íl los en yerwlfder het deksef 61.
Neem de drukwren E4 cn 78 en de stlft 79 ult het

-

deksel 61.
Neem de twee wlstukken 50 ult de borlngon In
het deksef 01.
Neem de grendelpen ffi, voor de achterultversneF
llng, ult de borlng In het schakefhula 9.
Neem de twee drukveren 57 en de twee grendefs
56 met rof 5E of de grendels 508 met kogel, ult de
borlngen In het schakelhuls 9.

Schakelas ultbouwsn.
Verwfder de inbusbout 49 en schulf het grandel'
bfok 52 van de schakeltE.
Schulf dc rlng 50, de drukvoer 51 en de rlng 50 van
de schakelat.
Verwflder de seegorrfng Eli en schulf de bus S
Ygn de et.
Druk do twc grendelpellen, constructle A met
rof len 58, of constructle B met kogel, In hun borin'

Flg. 32

B

h*'

?a?:,,:rn= ola
57sd

l*l
L

;44

!\r

gon en blokkeer ze door Yan bovenaf twee p€nnen
5 mm In de borlngen te steken (zfe detalfs flg.
3zr.
De schakcles wordt nu nlet mcer éÓnz[dlg aengo

g

drukt en ken derhalvt gomakkellfke gedemon
te€rd wofdcft.
Verwlfder de lnbusbout 49.
Trek de schakefas 38 R lrngzaem naar rechts ult
het huls, waarbfl éÓn voor éÓn de onderdelen
met 17, 8,1ltA 45, 44 cn (l ven de schakelas en
uit het schakalhuls worden genomen.
Neem de zes roflen 39 ult de schakelas.
Tlk indlcn nodlg, de befde spenstlften 41 en 42ln
de schakelas en schulf de rlng 40 van de schakel.

Flg. 33

€

as.

Tlk venolgens de belde

spanstf

ften uit

de

schakele!.
Neem de twee p€nn€n 915 mm uit de borlngen in
het schakefhuf s (zie detalfs, fl9. 32) en neom voor'
zichtlg de twee grendelpaflen 56 met rof 5E of pal'
fen 568 met kogef en de twee drul<veren 57 ult de
borlngen In het schakelhuls 9.

25

Uitvoerlng N 28m

5
6

î03

I

Bovendeksef losnemen.
Kogelbout 104 fosnemen van de hefboom 105.
Markeer de stand van de hefboom 105 op de
schakelas.
Demonteer de bout 35 en tik de hefboom 105 van
de schakelas.
Demonteer de dekselbouten 106, tik het deksel
los en neem het van het schakelhuis.

Fig. 34
Zijdeksel, rechts, losnemen.
Venrijder de zes bouten 91, tik het deksel 90 los
en schuif het van de schakelas.
Drijf het deksel 89, de manchet 88 en de oliekeer'
ring 87 uit het deksel 90.

rfr

'
, \r

iEo''!?,
o

4,-<<ktt^
Fig. 35

ît

Ziideksel, links, fosnemen.
Venruijder de zes bouten

fiz

en neem het deksel

100 los.

Dop 99 naar boven verschuiven en van de pen
schuiven.
Bus 98 van de pen schuiven.
Deksel 97 losnemen.

Fig. 36

26
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Venru-ijder, indien nodig, de plug 82 of de schake
laar 82A Yan de achteruitriilamP'
Neem de vfer bouten 62 los en Yewiider het dek'
sel 61.
Neem de drukv€fon o4 en 78 en de stlft 79 uit het
deksel 61.
Neem de twee vulstukken 59 uit de borlngen in

-

100
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Deksel, grendelpallen, fosnemen'

-

f0 s

het deksel 61.
Neem de grendelpen 65 voor de achteruitversnel'
ling, uit dà boring in het schakelhuis 9.
Neem de twee Orufveren 57 en de twee grendels
56 met rol 58 of de twee grendels 568 met kogel,
uit de borlngen in het schakelhuis 9'

6a

81

st

so

Slarrrr
B

Fig. 37

B-l

Schakelas uitbouwen.
Druk de twee grendelpalten, constructle A met
rollen 58, of conltructle B met kogelr In hun borln'
gen en bloklteer ze door Yen bovenaf twee pennen
A 5 mm In de boringen te steken (zle details flg'

'i7 36'

-jc56t
57

37).

De schakelas wordt nu nlet meer éÓnzlidlg aange

drukt en kan derhalve gemakkelflker gedemon'

-

teerd wordon.
Verwlfder de inbusbout 49'
Trek de scnakefas 38 N langzaam naar rechts ult
het huls, waarbii één voor éÓn de onderdelen 48
met 17,18,15A 15, U en 43 Yan de SChakefas en
uit het schakelhuis worden gsnomen'
Neem de zes roflen 39 ult de schakelas.
Tik Indlen nodlg, de belde spanstlften 41 en 42in
de schakelas en sctrulf de rlng 40 van de schakel'
ag.

Tik

-

vervolgens

de belde

spanstlften

uit

Flg. 3E

de

schakeles.
Neem de twee p€nnen g 5 mm ult de borlngen in
het schakelhuis (zle detalls, fig. 37) en neom voor'
pal'
zlchtig de twee grendelpallen 50 met rof 58 of
uit
de
57
drukveren
twee
de
en
Xoglt
len 5OB met
borlngen In het schakefhuls 9'

27

SPLITTERBAK
Koppel lngshuls losnenfcn.

Meestal wordt het koppefingshuis, direct nadat de
versnellingsbak is uitgebouwd, losgenomen yan de
versnelf ingsbak. ls dat nog niet gebeurd, dan kan op
dit moment het koppelingshuis alsnog worden fosge
nomen van de bak.

I

I
V

Fig. 39
Kokerschuifbus met olfepomp losnentcn.
Zet de versnellingsbak recht overeind op de werktafel. Let er op dat de schakelas van de spf itterbak een

eind uitsteekt en daarom naast de rand van de tafel
valt.
Venruijder de zeskantboute

'59

.

LET OP

Draai de prise as in die stand, waarbij het merkteken "O'' op de kop van de as, (zie piil, fig..40)
naar de zijde van het schakefdeksef gericht staat.
Affeen in deze stand yan de prise as, bevlndt zich
de meenemer 12 in een demontagegroef van de
of iepomp, zodat de kokerschuifbus met oliepomp
kan worden losgenomen.
Schuif de kokerschuifbus omhoog, van de prfse
as.

Neem de vulring 5 van het fager.

Schuif de oliepomp 2 voozichtig uit de kokerschuifbus 58.

59

u

Trek de oliekeerring 2 uit de kokerschuifbus.
Neem de vulring 34 van het lager yan de hulpas.

-12

-'-7ti

r
,r9/;

a

Fig. 40
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Opmeúlng
Neem de oliepomp niet verder uit elkaar. De pomp
wordt afs één geheel geleverd.
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SplitteÈak losnemen

-

ring 3 doormidden en verwiider dezs.
Tik de beide heltten van de gedeelde ring 4 uit de
groef van de Prise as.
Éreng de twee M 18 Hiisogen 694773 aan in het
huis van de sPlitterbak.
Trek met behulp van een takef het huis van de
splitterbak onder spanning.
Sla nu, met behulp van een hamer en een slagko
per tegen de vier uitsparingen in de onderziide
van de splitterbak, zodat de bak los komt van de
hoofdbak.

Hiis de splitterbak voozichtig omhoog, van de

prise as en leg de bak oPzii.
Neem het f ilter 42 uit het huis van de hoofdbakNeem de aanloopring van het cif inderlager 6 en
drijf het lager uit de boring van het huis van de
splitterbak.
Veruijder, indien nodig de drie zelfinstellende gf ii'
lagers van de bafladeurassen (zie ook fig. 54).
Venviider, indien nodig, de pluggen 36 en 53'

Ffg. 41

AS, TUSSENTANDWIEIACHTER UIWERSN ELLING, DEiIONTER EN

Verwiider de borgbout 42.
Schroef de borgbout 42 een stukie in de draad'
gang van de as 43 en trek de as uit het huis.
Schuif het tussentandwiel 46 zovet mogeliik tel
gen de zijwand van het huis (zie piil tig. a2l.
Pas als de hoofd- en de hulpas uit het huis zijn ge
nomen, kan het tussentandwiel ook uit het huis
worden genomen.

ac

t5
a3

HOOFDBAK

lnt

Schakelas, sPlilterbak, uitbouwen
Verwijdei de grendelpal 33 van de schakelas 61.

Verwijder de twee inbusbouten 60 en trek de
schakelas 61 uit het huis van de hoofdbak en uit

de schakelgaffel 59.
Neem de schakelgaffef 59 uit de schakelmof en
verwiider de twee glijstenen 58.

'É>4)

't'

../
I
I

p,

Flg.

f3

n

Hoofd- en hulpas uitbouwen

5-

Opmerking
Het kan ziin dat er in de bak een grendefpen is aang+
bracht, die er voor zorgt, dat er géén versnelling kan
worden ingeschakeld, zolang de rangebak niet heeft
geschakeld.
In dat geval dient het deksel 49, fig. 54 te worden verwijderd en de zich daaronder bevindende stift, uit de
boring te worden getrokken.
Breng het hiisgereedschap 1 (694779) volgens nÈ
venstaande figuur aan op de hoofd- en hulpas.
Schroefring 2 dient om het hijsgereedschap voor
meerderé typen bakken geschikt te maken. Let er

_..-_

op dat de ring 2 vofgens fig. 44 op het gereed(
,!\^
.

t,

schap is aangebracht.
Draai de bout 7 goed vast, omdat het hele ge
wicht van de assen aan deze bout komt te han-

-/
"y __\

i

I
I

1. Hijsgereedschap
2. Schroefring
3. Prise as
4. Hufpas

ì

gen.

;rr
'Y-z

Schuif de drie bussen 6, één voor één naar bene
den over de respectievefiike bafladeurassen.

ir,-

huis van de hoofdbak.

694779 5. Hoofdas
6. Balfadeurassen

Leg de assen voozichtig op de werkbank en

7. Bout

neem de drie balladeurassen fos.
Ondersteun de hulpas met b.v. een blok hout en
verwijder de bout 7, waarna de hulpas opzij ge
legd kan worden.
Neem het hijsgereedschap van de hoofdas.

Fig. 40

Tussentandwiel, achtcrultvercnelllng uftbouwcn cn
demontercn.
Neem het tussentandwiel 46 compleet met lagers
45 en aanloopringen uit het huis.

9
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1
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23

I

I
I

Fig. 46
30

I

Prlse as demonteren
Schuif de prise as van de hoofdas. Laat daarbii de
synchromeshring 10 niet vaflen.
Neem de schakefring 9 en de vulring 1 van het
tandwiel van de hoofdas.
Leg een doek om de schakelmof 16 om de palfen
en drukveren op te vangen en druk de schakelmof
16 van de drager.
Nèem het toplager 23 van de hoofdas.

DAFTrucks
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Schuif de schakefmof 16 weer op de drager van
de prise as en gebruik deze mof afs ondersteu'
ning voor een trekker om de synchromeshring 10,
I met de lagers 7
en de lagening 6 als één pakket van de prise as te

de schakelring 9, het tandwiel

t
-rJ

-'t2

I

trekken.
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Hmldas uit elkaar nemen
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Fig. 48

Het uit efkaar nemen van de hoofdas geschiedt met
behulp van een pers of met behulp van een geschikte
driepoottrekker.

Ondersteun het tandwief 24 van de achteruitversnefling en pers de hoofdas uit dit tandwief.
De aanfoopring 25 en de binnenring van het fager
28 komen daarbij mee van de as.
Ondersteun het tandwiel 20 van de 1e versnef ling
en pers de hoofdas uit dit tandwiel.
De schakefring 21 van de achteruitversnelf ing en
de lagerbus 22 komen daarbij mee van de as.
Neem het naaldlager 19 van de as.

-

Ondersteun het tandwief 17 van de2e versnelling
en pers de hoofdas uit dit tandwief.
De compfete synchronisatieinrichting komt daarbij mee van de hoofdas.
Neem het naafdlager 15 van de as.
Tik de borging van de nokmoer 4 vrli en schroef
de moer met behuf p van dopsf eutelhulpstuk
694803 van de as.
Zet de hoofdas omgekeerd onder de pers en ondersteun het tandwiel 14 van de 3e versnef f ing.

LET OP dat de ondersteuning niet achter de

borst, midden op de hoofdas 16 vaft.

Als de borst namelijk wordt kapotgeperst is de
gehefe hoofdas niet meer te gebruiken.
Pers de hoofdas uit het tandwief 14. Af fe overige,
zich op de hoofdas bevindende defen komen

daarbij vrij.
fndien de perskracht te hoog wordt, kan afs volgt
gehandefd worden:
Ondersteun de schakelring 13 en pers de hoofdas
uit het tandwiel 6 van de 4e versneff ing.
Vang tijdens het persen alfe palfen 12 en drukve
ren 10 en 11 op.
Ondersteun nu het tandwiel 14 en pers de hoofdas uit dit tandwiel.
Venrtijder het naaldlager 15.
Controleer de toestand van de foopring 3A van
het toplager 3.
fs deze looprfng beschadigd, dan kan de ring afs
volgt worden losgenomen:
Venrtijder de seegerring 2.
Span de hoofdas omgekeerd in een bankschroef.
Verhit de loopring snel met een fasbrander zodat
dit van de hoofdas valt.
LET OP
De hoofdas zélî, mag absof uut niet verhlt worden.
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Hulpas ull elkatr ncrfrn
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Hulpar, "pflSedlrect" bak
Flg. 49
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Hulpar, "Overddve" bak
Flg. 50

Venrijder de seegerring 35.
Trek het kegellager 36 van de as (zie ook fig. 52).
Trek, indlen nodig, het kegelfager 41 van de as.
Pers de tandwiefen 37, 38 en 39 één voor één van
de as.

De benodigde perskracht is hiervoor ongeveer

500 KN.

1. Kegellager

41.

2. Grijper (zle speciaal gereedschap).
3. Universele trekker, die gebruikt wordt

in comblnatie met

grijper nr.2.

Fig. 5t
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Fig. 52

st

Huis, hoofdbak, demontercn

-

Oliespatpfaat met een schroevedraaier
dergeliiks uit de boring drukken.

-

Tik het cilinderlager 28 uit het huis.
Venviider, indien nodig, de overige delen'

of

iets

Venruiider de seegerring 27.

Flg. 53

Tik met behulp van een drevel de buitenste looP
ring van het kegellager 41 uit de boring van het
huis.

Tik, indien nodig, de zelfinsteffende gfiilagers 4Íl
van de balladeurassen, uit het huis.

Flg. 54
Balladeuressen
Hoewef de balladeurassen uit verschilfende defen
- zijn
opgebouwd, mogen de assen nlet uit elkaar
gehaald worden, aangezien de instellingen van
de schakelgaffels op de as dan verloren gaan.
Bif een oniuiste afstelling kan het voorkomen dat
de bak spontaan uit de versnelling springt.
Daarom moet, bii het vernieuwen van één der on'
derdelen van de balladeuras 73 oÍ 74, de gehele
as compleet worden vernieuwd.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN
Reinig alle onderdelen goed en controleer ze: let hier'
bil vooral op het volgende:
Fig. 55

Lagers:

Controleer de rollen en de loopringen op puties
en andere beschadigingen.
Smeer de rollagers in met olie en controleer de
axiale en radiale sPeling.

34
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12

Tandwielen
Controleer de tanden van de tandwielen op put'

13

I

I
I

)

ies.

Controfeer de schakelvertanding op sliitage en
beschadiging.
Controleer de boringen van de tandwiefen op be
schadigingen en buitensporige sliitage.

Hoofdas
Controfeer de loopvlakken van de naaldfagers op
beschadigingen en buitensporige sliitage.
Controleer de spievertandingen op vervorming.

Scfiakelmollen en schakelmofdragerg
Controleer de schakefvertanding en de inwendige
spievertanding op vervormingen, beschadigingen
en burtensPorige sliitage.

Fig. 56

Tussenas en tandrriel voor achteruitversnelllng
Controleer de boring in het tandwiel en het looP
vlak op de as op sliitage en op beschadiging'
Crcntroleer de drukringen op sliitage en op bg.
schadiging.
Balladeurassen cn schakelgaflels
Controleer de balladeurassen en de zelfinstellende glijlagers op beschadiging en/of sliitage.
Controleer de gliistenen en de schakelmoffen op
sliitage en/of beschadiging.

Controleer de speling van de gliistenen

:

1t

in de

schakelmof fen.
S

r2

7i

89

10

n

I
lt

ynch roni satle i nrl chtl ngen

Controleer

de synchromeshringen op

slijtage.

Leg de synchromeshring 8 centrisch op de biibè

horende schakelring 7. Meet de afstand tussen
de synchromeshring I en de schakelring 7 op
twee tegenover elkaar liggende plaatsen'
Als de afstand tussen de synchromeshring en de
schakelring minder dan 0,8 mm bedraagt (fig. 58)'
dan is de synchronisatieinrichting versleten en
dienen de synchromeshring I en de schakelring 7
te worden vernieuwd.
Controleer of de schakelring 7 spelingvrii op het
tandwiel 6 Past.
Het meten van de benodigde schakelkracht.
De hieronder beschreven handeling is beslist niet
noodzakelijk en dient alleen ter informatie.
Leg de schakelring centrisch op het tandwiel 6.
Leg de synchromeshring I centrisch op de schakelring 7.
Leg de schakelmofdrager 8 op de synchromesh'
ring 8.
Breng de schakelmof aan de op drager.
Monteer alle drukveren 10 en 11 en pallen 12.
De kracht die nodig is om de schakelmof over de
synchromeshring op de schakelring 7 te drukken,
noemt men de schakelkracht en deze bedraagt:
2W- 320 N voor de 1e t/m 4e versnelling en de
splitterbak.
1150-1250 N voor de rangebak.

o

'\
ql
a

12 11 10

$,

IY

10 11 12
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Flg. 58
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VOORBEREIDINGEN VOOR HET IN ELKAAR
ZETTEN

hulp van wat vet of vfoeibare pakking op ziin

1'. Reinig alle onderdefen goed.

plaats gekfeefd. Het is echter gebleken dat het vet
of de vfoeibare pakking tiidens het monteren in de
porièn van de papieren pakking werden geperst,

2. Venruijder vloeibare pakking van de afdichtvlak'
ken.
3.

'Slijp bramen en andere beschadigingen weg.

waardoor de pakking juist beschadigd werd en
derhalve ging lekken.

4. Controleer het huis en de deksels op scheuren.
5. Controleer de lagerboringen en de borsten, waar'
tegen de buitenringen van de lagers drukken in het
huis en de deksef s op beschadigingen en sliitage.

6. Vernieuw

alle oliekeerringen, pakkingen en

aldichtringen.
Let op.
Papieren pakkingen dienen altiid droog te worden
gemonteerd. Vaak werd de pakking wel met be

7.
8.

Let erop dat de smeerolieboringen vrij ziin van verontreinigingen.
Controleer de naaldlagers op beschadiging en sliitage.

9.

Gebruik vloeibare pakking met de volgende eigen'
schappen: hittevast, oliebestendig en plastisch
blijvend.

MONTAGE
HOOFDBAK

Balladeurassen

-

Hoewel de balladeurassen uit verschillende on'
derdelen zijn opgebouwd, mogen de assen nlet uit
elkaar gehaald worden, aangezien de instellingen
van de schakefgaffels op de as dan verloren gaan.
Bij een onjuiste afstelling kan het voorkomen dat
de bak spontaan uit de versnelf ing springt.
Daarom moet, bii het vernieuwen van één der on'
derdelen van de balladeuras 73 oÍ 74, de gehele as
compleet worden vernieuwd.

Fig. 59
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Fig. 60
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uis, hoofdbak, Yoormonteren
Steek één zelfinstellend gliilager 43 op de stempel
- 694776.
De ziide van het glijlager, waar de mantef
het dunste is moet nu zichtba ar ziin aan de voorzii'
de van de stempel.
Tik het glijlager tot aan de axiale aanslag in ziin
boring in het huis, zie fig. 60.
Tik op dezelfde manier de overige gliilagers op
hun plaats.
fndien het huis 45 van de versnellingsbak moet
- worden
vernieuwd, moet de typeplaat worden omgezet, of moeten alle gegevens op de nieuwe typ+
plaat worden overgenomen.
De typeplaat wordt met vier kf inknagels vastgezet.
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Tik de buitenste loopring van het kegellager 41 tot
aan de aanslag in de boring in het huis.
Monteer het deksel 49 met pakking 48. Zel de bou'
ten 50 vast met een koPPel van 25 Nm.
Tik de paspennen 32 op hun Plaats.
Smeer de pfug 39 in met vfoeibare pakking en zet
deze vast met een koppef van 55€5 Nm.
Tik het sluitdeksel 38 in de plug 39.
Reinig de magneetplug 40 en zet deze met pak'
kingring 41 vast met een koppel van c.a. 140 Nm.
Monteer de pf ug 44. Zet deze vast met een koppel
van 55€5 Nm.
Zel de ontluchter vast met een koppel van 10 Nm.
Tik het cilinderlager 28 tot aan de aanslag in de
boring.

Breng de seegerring 27 aan.
Tussen de seegerring en het lager mag een axiale
speling van 0 tot 0,05 mm ziin. De seegerring is le
verbaar in dikten van 3,75 tot 4,00 ffiffi, oplopend
met 0,05 mm.
Tik de of iespatplaat 26 tot aan de seegerring in de

\
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40-9
Flg. 61

boring.
Bii het opnieuw gebruiken van het huis er op letten
dat de oliepiip 35 géén verstopte boringen heeft.
Bii het gebruik van een nieuw huis bevindt zich de
oliepijp 35 al in het huis.
ls de piip 35 beschadigd, dan dient de oude piip te
worden venruiiderd en een nieuwe te worden gÈ
plaatst. Rek de uiteinden van de piip op tot deze in
het huis vast zit.

37

37
I

re@

Hulpas, "prisldirect" bak
Fig. 62

35
i

0

Hulpas, "overdrive" bak
Fig. 63

Hulpas in efkaar zetlen
De boringen van de tandwielen 37, 38 en 39 en het
- gedeelte
van de hulpas, waar deze tandwielen
moeten worden opgeperst, moeten Schoon, drOog
en vetvrii ziin.
de tandwielen 37, 38 en 39 tot ca' 16G
- Verwarm
180oC en schuif de tandwielen volgens fig' 62 of
63 op de hulpas. Pers de tandwielen na, zodat de
ze absoluut spelingvrij op de hulpas zitten.
de kegellagers 36 en 41 tot ca. 120"C en
- Venryarm
oP de hulPas.
ze
schuif
Breng de seegerring 35 aan.
- Deze ring dient een axiale speling van 0-0,1 mm te
hebben.
De seegerring is leverbaar in dikten van 2,1 tot 3,2
fîtî, oplopend met 0,1 mm.

Hoofdas in elkaar zetten
Span de hoofdas, verticaal met het getande einde
- tussen
zachte spanplaten in een bankschroef '
Olie naaldlager 15 in en schuif dit op de hoofdas'
- Olie de boring van het tandwiel 14 van de 3e ver- snelling in en plaats dit tandwiel op het naaldlager
15.

-

38

Plaats de schakelring 7 op het tandwiel 14'
Leg de synchromeshring I op de schakelring. Leg
de ring zo centrisch mogelilk en controleer de synchromeshspeling. zie lig. 65, op twee tegenover elkaar liggende Plaatsen.

-

-

de schakelmofdrager tot ca. 85oC en
schuif de drager op de splines van de hoofdas.
Wacht een ogenblik, tot de schakelmofdrager vast
zit en controleer de speling van het tandwiel 14

Venryarm

van de 3e versnelling. Deze speling is 0,2'0,45 mmSchuif de schakelring 13 op de splines van de
schakelmofdrager 9, tot over de vertanding van de

schakefring 7.
Steek de drie pallen 12 met de drukveren 10 en 11
in de respectieveliike boringen in de schakelmof'
drager 9.
Druk eén voor één de pallen in en naar beneden tot
in de schakelring 13.
Leg de synchromeshring I op de schakelmofdra'
ger 9.
Stel het tandwiel 6 met schakelring 7 en de beide
cilinderdragers 5, samen'
Zie ook fig. 66.
Verwarm dit pakket tot ca. 120"C en schuif het
geheel in een keer oP de hoofdas.
Meet, op twee tegenover efkaar figgende plaat'
sen, de Synhromeshspeling tussen de schakel'
ring 7 en dq ring I oP (zie f ig. 65).
Laat het zoluist geplaatste tandwiel afkoelen (tot
ca. 20oC).
Breng nu de nokmoer 4 aan en zet deze vast met
een kopPel van 650 Nm.
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Fig. E4
Controleer de inbouwspeling van het tandwiel 6
van de 4e versnelling.
Deze moet 0,ùil,35 mm bedragen.
Venruarm de lagerbus 3A tot ca. 1?f'C en schuif
deze bus oP de hoofdas.
Monteer de se{egerring 2.
Pfaats nu de hoofdas omgekeerd tussen zachte
spanplaten in een bankschroef.

Olie het naaldfager 15 in en pfaats het op de
hoofdas.

Olie het tandwiel 17 van de 2e versnelling in en
plaats het oP het naaldlager 15'
Plaats vervolgens de schakelring 7 en de synchro

meshring 8. Controleer op twee tegenover elkaar

liggende ptaatsen de synchromeshspeling (Zie

fig. 65).

tot ca. 85oC en
van
de hoofdas.
splines
de
op
schuif de drager
Monteer de seegerring 18. De seegerring dient
met een axiale speling van OO,1 mm gemonteerd
te zijn. Daartoe is de ring leverbaar in dikten van
2,3, 2,4 en 2,5 mm.
Controleer de inbouwspeling van het tandwief 17
van de 2e versnef ling. Deze moet 0,2 tot 0,45 mm

Flg. 66

Venruarm de schakelmofdrager 9

bedragen.
Oe schakelmof 13 op de schakelmofdrager
de vertandfing van de schakelring 7.
over
9, tot
Monteer de drie pallen 12 met de drukveren 10 en

Schuii

11.

Leg de synchromeshring I op de schakelmofdra'
ger 9.
Venruarm de lagerbus 19A tot ca. 120oC en schuif
de bus oP de hoofdas.
Olie het naaldlager 19 in en schuif dit op de bus

194'

cnhalralri ntt 77nn
hat tandwiel
îan
20 en Schuif
op het
Leg de schakelring

het tandwiel oP het naaldlager 19'

+

Controleer de synchromeshspeflng (zie ffg. 65).
Veruarm de schakelrlng 21 tot ca.85oC en schulf
dit op de sPlines Yan de hoofdas.
Veruarm de lagerbus 22 tot ca. 120oC en schulf
deze bus oP de hoofdas.
Controleer de inbouwspeling van het tandwlel 20
van de 1e versnelling. Deze moet 0,2 tot 0,50 mm
bedragen.

Olie het naaldlager 23 in en schuif het op de f+
gerbus 22.
Schuif het tandwiel 24 van de achteruitversnel'
ling op het naaldlager 23.
Plaats de aanloopring 25. Let op de stand van de
ring.

Venrarm de binnenste loopring van het cilinderfager 28 en schuif de ring op de hoofdas-

Neem de hoofdas uit de bankschroef, laat de
looprlng afkoelen en monteer de beschermhuls
694800 respectieveliik 694801 .
39

Inbouruspef lng, lìoofdas metcn

-

Steek hflsoog 694798 door de centrafe borlng ln

de hoofdas en schroef het In de beschermhuls

694Sm, resp. 694801, Yast.
Breng aan de achtezifde Yan het huls van de ver'
snelllngsbak de centreerplaat 694799 aafì.

Zel het huis rechtop en op blokken, zodat de
hoofdas geheef tot in de bak kan zakken.

-

Hils met behufp van een takel de vmrgemonteer'
de hoofdaS omhoog en laat deze voozlchtlg tot
in de Yersneflingsbak zakken.
Leg de vulring 1 en de schakelrlng 9 op het tand'
wiel 6 van de hoofdas.
Leg de pakking 10 op het hufs van de versnef'
lingsbak.
Meet, op een viertal pfaatsen, de afstand"Z'van
de bovenzlfde Yan de schakelring 9 tot aen de

pakking 10.
Deze afstand ls opgegeven In de nevenstaande

"2" (mm)
16 S 112
16 S/16 K
16 3'16 K 160

lt)

t
i
2,,7 t

Sl,7

27,7

0,1
0,1
0,1
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-

tabel.
fndlen de mael "Z" nlet klopt, dlent er een over'
eenkomstlg dikkere of dunnere rlng 1 te worden
geplaatst.
Schakelring 9 en vulring 1 weer venrifderen.
Takef de hoofdas weer uit het huls en leg deze te
samen met de vulring en schakelrlng zolang opzlf.
Verwiider de hlfsstang.
Speciaal gereedschap 69a799 kan voorfoplg bllf'
ven zitten.

Pdroar ln clkarr zrtlcn
Controleer de synchronlsatiefnrfchting (zle blz.
35).

-

-ós

Br

f'

-'1

op de schakelmofdrager.

f ;-

--

It
lat lg,

-1

-

as.

Olie het tandwiel 8 in en schulf het op de naaldla'
gers.

Venrarm de binnenste fooprf ng Yan het cf ffnderla'
ger 6 tot c.a. 100oC en schuff de rlng, met de borst
aan de zijde van de naafdlagers, oP de prls6las.
De axlale spef ing van het tandwlel I moet 0,20 tot
0,45 mm bedragen.

{y

Uitvoerlng "B" met clflnderlagers
Olie de beide cilinderlagers 78 In en pfaats deze
met de biibehorende tussenrlng 7C in het tand'
wiel 8.
Schuif het tandwiel 8 compleet met lagers en tus
senring op de priseas.
Venrarm de binnenrlng van het clllnderlagor 6 tot

-

c.a. lOQoC en schulf de rlng op de prlsaas. tle
borst op de ring moet zich aan de zlfde Yan do la'
gers bevinden.

\--

---/
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&

7;ll de prisg>as recht overelnd op oon wertbank
en leg de synchromeshrlng 10 en de schakelrfng 9

Uitvoering "A" met naafdlagers
Olie de naaldlagers 7A in en schulf ze op de prlse

-ùó@sru-

0ù

-

-

De axiale speling van het tandwlel

0,034,18 mm bedragen.

I

moet

TNFffi
W

E
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s

112,10

s

130, lC

s
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Span de prisgtas omgekeerd tussen zachte spafÈ

platen in een bankschroef en schuif de schakel'
mof 16 over de spflnes van de schakelmofdrager,
tot over de tanden Yan de schakefring 10.
Monteer de palfen 15 met nieuwe drukveren 13 en
14 en druk de pallen

tot in de schakelmol

16.

Leg de prisÈas voozichtig oPzij.

Hoofú cn prlsltt 3tmcnstelfcn
Plaats de schakelring en de in "lnbouwspeling,
- hoofdas
meten", (blz 40) gevonden vulring 1 op

r-

---

de hoofdas.

Tu

-

Olie het topfager 23 in en schuif dit op de hoofd'

as.

I

Druk de synchromeshring 10 tegen de schakel'
mofdrager van de prisÈas en schuif de complete
priseas op de hoofdas.
Schuif nu de schakelmof 16 in de middenstand.

L ___

sscnt r nduuf cl, a chtcru ltvcrs ncl | | ng a r nbnngOn

Of ie de twee naaldlagers 45 in en plaats deze in
het tandwlel 46.
Pfaats aan we€rsziiden van het tandwiel 46 de
aanfooPringen 44.
De lippen van de aanloopringen moeten naar bui-

ten wiizen.

Schuif het complete tandwiel op ziin plaats in het

huis Yan de hoofdbak.
Let er daarbii op dat de lippen van de aanlooprin'
gen in de betreffende uitsparingen vallen.
Controleer met een voelermaat de axiale speling
van het tandwiel. Deze moet 0,1il,70 mm bedra'
gen.

Schuif het tandwiel 46 zover mogelijk tot tegen de
zijwand van de hoofdbak, tot de hoofdas gemon'
teerd is.

L-.J
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41

Hoofdas, hulpas en balladeurassen salnenstellen en
inbouwen
Schuif hiisoog 694779 op de priseas.
Let er op dat de schroefring 2 overeenkomstig ne
venstaande figuur in hiisoog 1 geschroefd is.
Leg de hulpas naast de hoofdas en breng alle
tandwielen met elkaar in ingriiping.

Schroef nu de bout 7 in de hulpas en zet deze
goed vast. Het totale gewicht van de hoofd' en
hufpas en de balfadeurassen komt namefiik aan
deze bout te hangen.
Zet de baf ladeuras voor de achteruitversneffing
op zijn pfaats, tegen de hoofdas en schuif de ko
ker van het hijsoog over het uiteinde van de baf la'

1. Hijsoog 694779
2. Schroelring

3. Priseas
4. Hulpas

5. Hoofdas
6. Balladeurassen
7. Bout
Fig.

deuras
Plaats op dezelfde manier de baf ladeuras van de
1e en 2e versnelling.
Plaats op dezelfde manier de balladeuras voor de
3e en 4e versnelf ing.
Takel de hoofd- en hulpas omhoog en laat ze uiterst voozichtig in de hoofdbak zakken. Géén ge
weld gebruiken.
Venruijder het hijsoog.

71

Schuif het tandwief voor de achteruitversnefling
op zijn plaats.
Steek de as 43 van het achteruittandwief in de bo
ring in het huis.
Monteer de borgbout 42 en zet deze vast met een
koppel van 90 Nm.

Opmefting
De borgbout 42 mag maximaal driemaal gebruikt
45
tl6

worden.
In geval van twijfel, altiid een nieuwe bout gebruiken.

tls

Flg.72
Schakelas voor splitteÈak montenen en afstellen

Steek de twee glijstenen 58 in de boringen in
de schakelgaffef 59.
Pfaats de schakelgaffel in de schakelmof 16.
Steek de schakelas 61, van bovenaf , in de boring
van de schakelgaffel 59 en door de betreffende
boringen in het huis.

Stet de as zodanig tot de boorpunten in de as
door de draadgaten in de gaffef 59 zichtbaar ziin
en'monteer de twee stelbouten 60. Draai ze echter nog niet vast.

I

Fig. 73
42
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A. Hel instellen yan de schakelas, zonder speciaal
gereedschap

-

Zel de zuiger 65 met de moer 66

oP

de scha-

kelstang 61 vast.

Meet met behulp van een voelermaat de axiale
speling van de gliistenen 58 in de groef in de schakelmof.
De max. toegestane speling is 1,3 mm.
De gemeten speling is b.v. 0,6 mrn. Dat betekerit
dat de axiafe speling van de gliist$nen in de gro6f
in de schakelmof , in compleèt gemonteerde
toestand, aan de boven' èn ofldeziide, 0,3 rnm

moet ziin.
Druk de schakelstang 61 naar beneden, tot de
schakelmof gehéél op de vertanding van dé scha'
kelring van de 3e versnelling is geschoven.
Druk de schakelstang 61 naar benederÎ en meet

deafstanda +

r?A

-s

b.

a + b moet worden:
96,7 mm + 0,3 mrn + b
Deze maat

96,7 mm is een vast afstelQegeveh
0,3 is de gliisteenspeling die hierboven was opgg-

'gl

694799

meten,

b is de dikte van de zuiger 65.
Stel de schakelstang 61 aÍ door de betreffende
bout 60 vof gens Fig. 74 uit te draaien en tegeliiker'

tiid de tweede bout 60 in te draaien.

-

Zel de beide bouten 60, nadat deze correct ziin in'
gesteld, vast met een koppel van 50 Nm.
Verwijder de zuiger 65 en de moer 66 weer.

65

Fig. 71

B. Het instellen yan de schakelas met speclaal ger
reedschap
Meet, met behulp van een voelermaat, de axiafe
spef ing van de glijstenen 58 in de groef in de scha'
kef mof

.

De max. toegestane speling is 1,3 mm.
De gemeten speling is b.v. 0,6 mm. Dat betekent

dat de axiale speling van de glijstenen, in com'

pleet gemonteerde toestand, aan de boven- èn on'
derzijde van de glijstenen, 0,3 mm moet ziin.
Monteer speciaal gereedschap 694799.
Schuif speciaal gereedschap 694778 over het onderste einde van de schakelas 61 en zet het ger
reedschap tegen de onderzijde van de versnel'
lingsbak vast.
Monteer de zuigermoer 66.

Stel nu de twee bouten 60 zodanig af, dat de
glijstenen 58 aan de boven- en ondezijde een

Spg|.

ling van 0,3 mm hebben.
Zet de inbusbouten 60 vast met een koppel van 50
Nm.

Verwijder de zuigermoer 66 en het speciaal ge
reedschap 694778.
Verwilder speciaal gereedschaP 694799
Voor beiden:
Smeer de grendelpal 33 met veerring in met vloei'

bare pakking en zet vast met een koppel van 50
Nm.

43

3€
4€

SPLITTERBAK

["

Huls, spllttctùak, nrcntcrcn
Zel de plug 36 met afdichtring, vast met san koP
pel van 80 Nm.
Zel de pf ug 53 met afdichtring, vast met aon koP
pel van 35 Nm.
Tik de beide paspennen 32 in hun boringen in het
huis van de hoofdbak.
Tik, indien nodig, de drie zelfinsteflende gfif fagers
voor de balladeurassen, met behulp Yan stempef
694776 in hun borlngen. (zie ook fig. 60, blz. 36).
Plaats de ofiezeel 42.
Tik de buitenste foopring van het kegellager 36 In
de boring voor de hulPas.
Breng de pakking 10 aan op het afdlchtvlak van de
hoofdbak.
Monteer de twee hiisogen 694773 in het huis van
de splitterbak en laat de bak met behulp Yen een
takel op het huis yan de hoofdbak zakken. Geleid

-

-

daarbij het huis Yan de splitterbak en

Fig. 75

-

de

balladeurassen.
Venrarm het huis en tik, tenriil de prise as voort'
durend gedraaid wordt, het cilinderfager 6 op ziin
plaats.
Zel alle bevestigingsbouten 60 en 56 van de split.
terbak vast met een koppef van 49 Nm.
Trek de prise as met de hand omhoog en tlk de ge
deelde rlng 4 in de groef in de prlse as.
De axiafe voorspanning van de rlng moet 00,05
mm bedragen.

De ring is daarom in verschillende dikten lever'

-

baar, zie technische gegevens.
Schuif de boring 3 over de gedeelde ring en sla
hem op vier pfaatsen om de rand van de gedeelde
ring.

Axlale spcllng yln hufpar Ingtcflcn
met e€n drevel, de buitenste fopring van het
- Tik
kegellager 36 van de hulpas zover mogeflfk in de
boring.
Leg de pakking 59 op het huis en meet de afstand
van de pakking tot aan de buitenste fooprlng van
het kegellager 36, op twee tegenover efkaar fig'
gende punten. Neem het gemHdefde Yan die
waarde en verminder dat getal met 0,1€,25 mm.
De aldus gevonden maat is de dikte van de vuf ring
34.

Leg de f uiste vulring 34 op het fager 36.

Flg. 76
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Kokerschuilbus met oliepomp montemn
Steek of iekeerring 1 op één der hiernaast getoon'
- de
stemPel.
Oliekeerringen met een stalen mantel, dienen aan
de buitenomtrek ingesmeerd te worden met vfoei'
bare pakking.
Oliekeerringen met een rubber mantef worden
droog geplaatst.
Monteer de keerring 1 in de kokerschuifbus 58.

-

16 S 112,10 S 130, 16 S

'58

Vet de binnenomtrek van de keerring in. Let er
daarbij op dat er géén vet in de olieboring of in de

oliegroef komt.

-

Kontroleer de pomp op ficht lopen en op oP
brengst. Theoretische waarde 11,5 t 2,5
Liter/min. bii 1000 onìw.

Oliesoort: 10 W bii 75oC.
Plaats de oliepomp zodanig in de kokerschuifbus
dat zijn fixeerboring precies over de grendelpen
past.

-

Tik de meenemer 12 in de boring in de prise as.
Meet de afstand van de voozifde Yan het cilinder'
lager van de prise as tot aan de pakking 59.
Meet de diepte van de kamer voor het cllinderlager

u
-59

in de kokerschuifbus op. De inbouwspeling van

-

-

het cilinderfager moet 0,00,1 mm bedragen.
Leg de betreffende vulrlng op het cilinderlager.
Géén vet gebruiken, omdat vlak achter de vulring
een oliekanaal loopt, dat zeet gemakkeliik door
het vet wordt afgestoPt.
Draai de prise aS zó dat de "O" markering op de
top van de as, naar de bovenziide van de bak wiist.
(schakelhuisziide).
Schuif de kokerschuifbus vootzichtig over de prise

as tot tegen het huis van de splitterbak. Zel de
bouten 57 vast met een koppel van 49 Nm.

48x75x8

535703

55x75x8

s35927

4ft

SCHAKELHUIS

Ovezicht, schakeldefen op schakelas, zte bladziide
21.

-

Schuif de sluitring 40 op de schakelas 38 en zet
deze met spanstitt 41 vast. Tik nu spanstift 42,
180o verdraaid ten opzichte van
41.

LHD uitvaring
Schakelas inbouwen

Opmefiing

Het is aan te bevelen de versnellingsbak op ziin kant

te draaien, zodat de schakelas vertikaal wordt inge
bouwd, echter noodzakef iik is dat niet.

-

o

o\

î
4î,

,ll

4I !/

-
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stift 41, in de stift

Kleef de zes rolfen 39 met behulp van wat vet in de

uitsparingen in de schakelas.
Steek de schakelas, van rechts uit, een stukie in
het schakelhuis en schuif voozichtig één Yoor één
de onderdelen 43, 44,45 en 46 op de schakelas.
Steek de stift 45A in de meenemers 46 en 44.
Indien het blokkeerstuk 47 in drie delen bestaat
kunnen de delen 478 en 47A eveneens op de scha'
kefas wordèn geschoven.
Schuif het voorgemonteerde grendefblok 48 met
bfokkeerstuk 47 og de schakelas en schuif de as
geheel naar links tot de ring 40 alle gemonteerde
defen opsluit.
Let er op dat de inbusbout 49 precies in de boor'

punt in de schakelas 38 past en zet de bout 48
vast met een koppel van 35 Nm
Controfeer of de nummers dle op de kop van de
schakeldelen 40 Um 48 staan ingeslagoo, in de
goede stand staan. Zie ook f ig. 22 en 23, blz. 21.
Éorg de inbusbout 49 door naast de kop een cerb
terpunt in het materiaal van het grendelblok 48 te
slaan.

-

Schuif de ring 50, de drukveer 51 en de rlng
50 op de schakelas

Schuif het grendelbfok 52 zÓver op de schakefas
tot de boorpunt in de as precies vÓór het draadgat
in het blok zichtbaar is.
Zel nu de inbusbout 49 vast met een koppef van
35 Nm.
Zel de borgmoer 49A vast met een koppel van 80
Nm.

-

Plaats de grendelpen 65.
Steek, naar gelang de uitvoering, één of meer van
de drukveren 64, 78 en/of 79 in de boring in het

deksef 61.

Breng de twee grendefpaflen 56 met rolfen 58,

Fig. 30

-

Breek contact

A = 33mm

Maak contact

A = 28mm

Draai de inbusbout 49, zÓver in het grendelblok 48
dat de schakelas 38 nog net door het grendef blok
kan worden gestoken.
Steek de vier drukveren 54 en de grendelpallen 55
in de boringen in het grendelblok 48.
Plaats het blokkeerstuk 47 tegen het grendelblok
48 en leg het geheel oPzii.
Steek de twee drukveren 57 en de grendelpallen 56
met rqf fen 58, resp. grendelpalf en 568 (met kogels)
in de blinde boringen in-het schakelhuis.
Druk de grendelpallen 56 in en fixeer deze, door
van bovenaf twee pennerl ,9 5 mm in het schakel'

huis te steken.
Zie daartoe fig. 80.
46

resp. grendelpallen 568 (met kogel) aan in hun

bo

ringen in het schakelhuis.
Kleef de vulstukken 59 met wat vet in het deksel
61.

Monteer het deksef 61 met pakking 60. Zet de
bouten 62 vast met een koppel van 25 Nm.
Plaats de stift 80 en de plug 82 of de drukschak+
faar 824.
Zet de drukschakelaar vast met een koppef van 50
Nm. De drukschakelaar is naar keuze te verkriigen met maak- of breekcontact.

16 S 11416 S 130, 10 s 180
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Deksel, neutraalvergrendeling, monteren
bouten
Zet het deksel 6t met pakking 63 met zes

6lvastmeteenaanhaa|koppe|van25Nm.
de
Monteer Jt plug 66 met afdichtring 65. Zel

-

plug vast met een koPPel van 50 Nm'
Indien er een drukSclrakelaar wordt aangebracht'
naar
dient eerst de stitt 64 met de conische ziide
gesto
62
deksel
het
in
boring
in
de
voren gericht
ken te wordenmet
Monteer vervolgens de drukschakefaar 664
pakkingring 65.
50
zel de schakelaar vast met een koppel van
Nm.
met een
De schakeraar is naar keuze te verkrijgen

maak' of breekcontact'

Flg.

Ziideksel monteren
met behu|p van
Pers, indien nodig, de |agerbus 14
,|2.
zijdeksel
het
in
mm
n
e€n stempe I o
Keerring 15 als volgt monteren:
- A.
Keerring met stàten mantel aan de buitenom'

81

Breek contact

A=

Maak contact

A = 28mm

3Xìmm

vervol'
trek insmeren met vloeibare pakking en

gens in de boring tikken'
droog, ofwel
B. Keerring met ruooet mantel, ofwel
aan de
insmeren
zeep
b.v.
als
giifniodel
met een

buitenomtrexenindeboringtikken.

-

Monteer de manchet 16'
en het
vul de ruimte tussen de manchet, keerring
lager oP met vet'
de keer'
schuif vootzichtig, zonder de manchet en

ringtebeschadigen,hetdeksel12metpakking
en zet het
11 over de splinés van de schakelas

11

(l
l\
I

,rl

t+P

'îlr.

rJ

,L,

r3

deksel vast.

Draaidebouten13vastmeteenkoppe|van25

i{,G
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Nm.

monteren'
Bedieningshefboom en bovendeksel
boom 34 op de splines van de

schuif de

hef

schake|as.Letophetmerktekenopdeas.

Zetdebout35vastmeteenkoppe|van49Nm.
weer gei
heen en
c.ontroleer of de schakelas licht

schoven en gedraaid kan worden'
deksels
ls dat niet het geval, dan dienen de beide gelost
even
aan weersziide van het schakelhuis

engerichtteworden,waarnadeboutenweermet
hetvoorgeschrevenkoppe|moetenwordenvastgezet.

Monteerhetbovendekse|metdepakkingS.

Let er op dat de nokken van de blokkeerstukken

opdeschake|asa||emaa|inIi1nIiggeneninde
groef in het bovendeksel Passen'

Zetdebouten2en5vastmeteenkoppe|van25
Nm.

Flg.

ffl
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RHD uitvoering

Ovezicht schakeldef en op schakelas, zie blz. 21.

Schuif de sluitring 40 op de schakelas 38R en zet
deze met spanstift 41 vast. Tik nu spanstiîl 42,
180o verdraaid ten opzichte van stift 41, in de stift
41

.

rof len 39 met behulp van wat vet in
de uitsparingen in de schakelas.
Steek de schakelas, van rechts uit, een stukie in
het schakefhuis en schuif voozichtig één voor

Kfeef de zes

Schakelas inbouwen.

Opmating

Het is aan te bevelen de versnellingsbak op ziln kant
te draaien, zodat de schakefas vertikaal wordt inge'
bouwd, echter noodzakeliik is dat niet.

één de onderdelen 43,44,45 en 46 op de schakel'
as.

Steek de stift 45A in de meenemers 46 en 44.
ndien het blokkeerstuk 47 uit drie delen bestaat,
kunnen de delen 478 en 47 A eveneens op de
schakelas worden geschoven.
Schuif het voorgemonteerde grendelblok 48 met
bfokkeerst uk 47 op de schakef as en schuil de as
geheel naar links tot de ring 40 af le gemonteerde
delen opsluit.
Let er op dat de inbusbout 49 precies in de boor'
punt in de schakelas 38 past en zet de bout 4E
vast met een koPPel van 35 Nm.
Controleer of de nummers die op de kop van de
schakeldelen 40 t/m 48 staan ingeslag€î, in de
goede stand staan. Zie ook f ig. 22 en 23, blz. 21.
Borg de inbusbout 49 door naast de kop een cen'
terpunt in het materiaal van het grendelbfok 48 te
f
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Fig. 84
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Schuif de bus 86 op de schakelas
Monteer de seegerring 85.
Schuif de ring 50, de drukveer 51 en de ring 50 op
de schakelas.
Schuif het grendelblok 52 zóver op de schakelas
tot de boorpunt in de as precies vÓór het draadgat
in het blok zichtbaar is.
Zet nu de inbusbout 49 vast met een koppel van
35 Nm.
Zet de borgmoer 49A vast met een koppef van 80
Nm.

Plaats de grendelpen 65.
Steek, naar gelang de uitvoering, één of meer van
de drukveren 64, 78 en/ot 79 in de boring in het

Fig. 85

deksel 61.

ffi
-zF

Breng de twee grendelpallen 56 met rollen
Breek-contact

A = 33mm

Maak-contact

A = 28mm

Draai de imbusbout 49 zÓver in het grendelblok
48 dat de schakefas 38 nog net door het grendel'

blok kan worden gestoken.

Steek de vier drukveren 54 en de grendelpallen 55

in de boringen in het grendelblok 48.
Pf aats het blokkeerstuk 47 tegen het grendef blok
48 en leg het geheef oPzij.
Steek de twee drukveren 57 en de grendelpallen
56 met rolfen 58, resp. grendelpallen 568 (met ko'
gels) in de blinde boringen in het schakelhuis.
Druk de grendef pallen 56 in en f ixeer deze, door
van bovenaf twee pennen .g 5 mm in het schakelhuis te stek en. Zie daartoe f ig. 85.
48

resp. grendelpallen 568 (met kogel) aan in hun

58,

be

ringen in het schakelhuis.
Kleef de vulstukken 59 met wat vet in het deksel
61.

Monteer het deksel 61 met pakking 60.
Zet de bouten 62 vast met een koppel van 25 Nm.
Pf aats de stift 80 en de plug 82 oî de drukschake
laar 824.
Zet de drukschakel aar vast met een koppel van 50
Nm. De drukschakefaar is naar keuze te verkrligen met maak- of breekcontact.
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Rechter ziideksel monteren

Lagerbus, met de dunnere bemanteling het eerst
in het ziideksel 83 driJven.
Monteer het deksel met de pakking 1 1.
Zet de bouten 84 vaSt met een koppel van 25 Nm.

Deksel, neutraalgrendeling, voormonteren en inbou'
wen

Keerring 78 als volgt monteren:

A. Met stalen mantel aan de buitenomtrek

in-

smeren met vloeibare Pakking.

B. Met rubber mantel aan de buitenomtrek ofwel

droog laten, ofwel insrneren met een gliimid'
del zoafs b.v. zeeq.

Tik de keerring met behulp van een stempel
31,5 mm tot aan de aanslag in het deksel.

-

g

Tik met dezelfde stempel de lagerbus 79 precies
22 mm diep in het deksel 70.
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Oliekeerring 80 op dezelfde manier als onder A en
B reeds genoemd, in het deksel 70 monteren.
Breng de manchet 81 in het deksef 70 aan.
Vul de ruimten tussen de manchet 81 en de keerring 78 met vet.
Monteer de twee tapeinden 72 en zel deze vast
met een koPPel van 7,$10 Nm.
Monteer de steun 77 oP de hoofdbak. Zet de bou'
ten vast met een koPPel van 25 Nm'
Schuif het deksel 70 met pakking 63 voozichtig
over de schakelas , 26 dat de keerringen niet be
schadigen en zet het deksel tegen de ziikant van
het schakefhuis vast.
Het aanhaalkoppel van de bouten 73 en de moer
74 is 25 Nm.
Zet de twee bouten 71 vast met een koppel van 25
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Monteer de plug 66 met afdichtring 65. Zel de

plug vast met een koPPel van 50 Nm'
wordt aangebracht,
f ndien er een drukschakelaar
dient eerst de stift 64, met de conische ziide naar
voren gericht, in de boring in het deksel 62 gesto
ken te worden.
Monteer vervolgens de drukschakelaar 664 met
pakkingring 65.
Zel de scfrakelaar vast met een koppel van 50

Breek-contact

A=

Maak-contact

A = 28mm

SXlmm

Nm.

De schakelaar is naar keuze te verkriigen met een
maak' of breek-contact.

Bedieningshelboom en bovendeksel monleren
Schuif de hefboom 34 op de splines van de schakelas. Let daarbij op het merkteken op de as.
Zet de bout 35 vast met een koppel van 25 Nm.
Controleer of de schakef as licht heen en weer ger
schoven en gedraaid kan worden'
ls dat niet het geval, dan dienen de beide deksels
aan vreersziide van het schakelhuis even gelost
en gericht te wOrden, waarna de bOuten weer met
het voorgeschreven koppel moeten worden vast'

jff
p-td G:
*ftr

gezet.

Monteer het bovendeksel 7 met pakking 8.
Let er op dat de nokken van de blokkeerstukken
allemaal in f ijn liggen en in de groef in het bovendeksel Passen.
Zet de bouten 2 en 5 vast met een koppel van 25
Nm.

Flg. 88
49

Draai de inbusbout 49 zÓver in het grendelbfok
48 dat de schakelas 38 nog net door het grendel'

Uitvoering N 2880

Ovezicht schakeldef en op schakelas, zie blz.

21

.

in de boringen in het grendelbfok 48.

Opmerting

de

bevelen

versnellingsbak op

zijn kant te draaien, zodat de schakelas vertikaaf
.wordt ingebouwd, echter noodzakeliik is dat niet.
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Steek de vier drukveren 54 en de grendelpalfen 55

Schakelas inbouwen

Het is aan te

blok kan worden gestoken (fig.

Plaats het blokkeerstuk 47 tegen het grendelblok
48 en leg het geheel opzii
Steek de twee drukveren 57 en de grendelpallen
56 met rolfen 58, resp. grendelpalfen 568 (met

ko

gels) in de blinde boringen in het schakelhuis.
Druk de grendef pallen 56 in en f ixeer deze, door
van bovenaf twee pennen g 5 mrn in het schakel'
huis te steken. Zie daartoe fig. 90.
Schuif de sluitring 40N op de schakelas 38N.
Kleef de zes rof len 39 met behulp van wat vet in
de uitsparingen in de schakelas.
Steek de schakelas, van rechts uit, een stukje in
het schakefhuis en schuif voozichtig één voor
één de onderdefen 43,44,45 en 46 op de schakef'
as.

az

Fig. 89
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Steek de stift 45A in de meenemers 46 en 44.
fndien het bfokkeerstuk 47 uit drie defen bestaat
kunnen de delen 478 en 47A eveneens op de
schakelas worden geschoven.
Schuif het voorgemonteerde grendelblok 48 met
bf okkeerst uk 47 op de schakelas en schuif de as
geheel naar links tot de ring 40 alle gemonteerde
delen opsf uit.
Let er op dat de inbusbout 49 precies in de boorpunt in de schakelas 38 past eà zet de bout 48
vast met een koppef van 35 Nm.
ControJeer of de nummers die op de kop van de
schakeldelen 40 t/m 48 staan ingeslag€î, in de
goede stand staan.
Zie ook f ig. 22 en 23, blz. 21
Borg de inbusbout 49, door naast de kop een cen'
terpunt in het materiaal van het grendelblok 48 te
slaan.

Fig. 90

Breek-contact

A = 33mm

Maak-contact

A = 28mm

Schuif achtereenvof gens de ring 92, de drukveren
93 en 94 en de ring 95 oP de Pen 91 .
Schuif de pen 91 in het holle rechter gedeelte van
de schakelas 38N.
Druk de ring 95 geheel naar binnen en monteer de
seegerring 96.
o
Plaats de grendelpen 65.
Steek, naar gelang de uitvoering, één of meer van
de drukveren 64, 78 enlof 79 in de boring In het
deksel 61.

Breng de twee grendelpallen 56 met rollen 58,
resp. grendelpalf en 568 (met kogel) aan in hun

bo

ringen in het schakelhuis.
Kleef de vuf stukken met wat vet in het deksel 61.
Monteer het deksel 61 met pakking 60.
Zet de bouten 62 vast met een koppel van 25 Nm.
Plaats de stift 80 en de plug 82 oÍ de drukschake
laar 824.
Zet de drukschakelaar vast met een koppel van 50
Nm. De dr+rkschakelaar is naar keuze te verkrii'
gen met maak- of breekcontact.
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Ziideksel, links monteren
Schuif het tussendeksel 97 met pakking 11 tegen
de ziikant van het schakef huis.
Schuif de bus 98 oP de Pen 91.
Schuif de dop 99 over de pen 91 en haak hem ach'
ter de bus 98.
Zet nu het deksel 100 met pakking 11 tegen de zii'
kant van het schakelhuis vast.

'lm
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Zel de bouten 102 vast met een koppel van 25

Nm.

I
Flg. 91

Ziideksel, rechts monteren
Keerring 93 als volgt monteren:
A. Keerring met stalen mantel aan de buitenom'
trek insmeren met vloeibare pakking.
B. Keerring met rubber mantel ofwel droog, ofwel

aan de buitenomtrek insmeren met een glii'

middel, b.v. zeeq.
Tik de keerring met een stempel g Y,5 mm in de
boring in het deksel 90.
Monteer de manchet 94 en het deksel 95.
Vul de ruimten tussen de keerring 93 en het dek'
sel 95 op met vet.
Plaats de pakking 63 tegen het schakelhuis.

Schuif het aldus voorgemonteerde deksel 90

voorzichtig over de splines van de schakelas tot
tegen het schakelhuis.
Zú Ae bouten 91 vast met een koppel van 25 Nm.

Flg. 9íl

Bedieningshefboom en bovendeksel monteren
Schuif de hefboom 105 op de splines van de scha'
kelas. Let daarbii op het merkteken op de as.
Zet de bout 35 vast met een koppel van 25 Nm'
Crcntroleer of de schakelas f icht heen en weer gel
schoven en gedraaid kan worden. ls dat niet het
geval, dan dienen de beide deksels aan weerszii'
den van het schakelhuis even gelost en gericht te
worden, waarna de bouten weer met het voorge
schreven koppel moeten worden vastgezet.
Let er op dat de nokken van de blokkeerstukken
op de schakelas allemaal in liin liggen en in de
groef in het deksef 103 Passen.
Monteer het deksel 103 met pakking 8'
Zet de bouten 5 vast met een koppel van 25 Nm.
Sluit de kogelbout 104 aan op de schakelhef'

boom

5

t
t

r6

105.

Fig. 93
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Dubbele schakelklep van rangebak monteran

Leg de Oring 11 in de groef in de voet

van

de dubbele schakefkleP 10.
Steek de klep 10 in de boring in het schakelhuis.
Zel de inbusbouten 12 vast met een koppel van 25

I

Nm.

Fig. 94
Koppef ingshuis monteren

Schuif het koppelingshuis over de kokerschuif'
bus tot tegen het huis van de versnellingsbak.

\,-' I

Zet de bouten M 18 x 1 ,5 vast met een koppef van
260 Nm.
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ZONNEWIEL MONTEREN
Flg. 95
É

Leg de versneflingsbak horizontaal op de werk'
bank.
Neem de centreerbus 694800, resp. 694801 van de

o,

/
' O,^
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spf

Schuif de binnenring van het cilinderlager 28 op

ilJ

de hoofdas. (fig. 96).
Venruarm het zonnewiel tot ca. 100oC en schuif
het wiel op de splines van de hoofdas.
Indien de oliepijp 31 beschadigd is, moet er een
nieuwe piip in de schiif 30 geperst worden.
Zel de schiif 31 in de kamer in het zonnewiel.
Breng de twee bouten 32 aan en zet deze vast met
een koppef van 50 Nm.
Borg de beide bouten met borgdraad, O t,8 mm.
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ines van de hoofdas.
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Fig. 96

RANGE BAK
Huls, rangebak, Yoormonteren

Bii het opnieuw gebruiken van het huis Yan de
rangebak, moet gecontroleerd worden of de bo
ringen in de oliepijp 52 niet verstopt ziin.
Een nieuwe oliepijp kan met lichte tikken in de
boring worden gedreven. Let op de inbouwstand
van de pijp.

Monteer de twee pluggen 25 en 36, zie ne
venstaande tabel.
Monteer de deksel 20 met pakkingzl.Zel de bou'
ten 18 vast met een koppel van 86 Nm.
Fig. 97
25
36
52

0

1,5

25 Nm

M 24 x 1,5

80 Nm

M 12 x
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Doorsncdc B-B

Bij het gebruik van een nieuw huis, moet de kogef
1 naar gelang het kiesbeefd in de overeenkomsti'

ge boring worden aangebracht. Tik de kogel ge
heel in de boring.

gre'\

'\

Aanzlcht bU klesbceld
1. Kogol
Flg. 98

Srtclllelwlelcn montcnn
Opmeftlng
De satelietwielen worden niet los, maar uitsluitend
als éón set geleverd.

-

Pfaats de sateffietwieldrager 17 volgens fig. 100,
tussen zachte spanplaten in een bankschroef.
Leg de aanlooprf n g 21 op ssn schoon gedeelte,
aan de rand Yen de wertbank. Leg daarop het

Doorsnedc A.A

1--

P
l

tandwlel 24.
t€g In de borlng In het tandwief de lagerrlng 22.
Kleef de naalden 23 (18 stuks) met wat vet in de
boring In het tandwiel 21.

m
Vt

Leg daarop de fagening 22.
Kleef de tweede serle naalden 23 (18 stuks) met
wat vet In de boring in het tandwief 24.
Leg daarop de lagerring 22 en de aanloopring2l
bovenop het tandwief.
Schuif het gehefe tandwielpakket voozlchtlg van
de werkbank en schuif het In de satellietwieldra'
ger 17.
Voer de as 18 van bovenaf voozichtig in de naaló
lagers van het tandwiel 24 in.

Aaufclrt

bU kfcsbccld

ll

1. Kogol
Flg. 99

Lel oP.

Op de kop van de as 18 bevindt zich een merkte
ken ''O" dat Steeds naar de buitenOmtrek van de
drager gericht moet zlfn.
Dit houdt verband met het oliekanaaf B dat
scheef door de as 18 is geboord, om de satelliet'
wiellagers van olle te voozien.
Controleer de axiale speling van de satellietwie
len. Deze moet 0,1$1,30 mm bedragen.
Monteer de spanstift 19 en daarin, 180o verdraaid,
de spanstift 20.
Borg de belde spanstiften door vfak naast de bo
ring een centerpunt in het materiaal van de dra'
ger te slaan.
Monteer de overige satellietwielen op dezelfde

I
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é^r,
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A. Borfrfg spenstiltcn
B. Oflckanael

Fig. 100
53

Ringwiel in elkaar zetten en op satellietwleldrager

\i-2e
@-28
I

monteren.
Pers de ringwieldrager 26 tot aan de aansfag in

^r

het ringwiel

25.

Leg de borgring 27 ,n de groef in het ringwiel. De
draad moet aan de gehele omtrek goed in de

groef liggen
Uitsluitend 16 S

160:

bo
as van de satellietwieldrager

Leg de tussenring 48 met de of iegroeven naar

ven gericht, offi de
17.

Schuif het ringwiel over de satellietwiefdrager.
Let er op dat de tanden van de satellieten in de
tanden van het ringwiel worden gevoerd.
Verwarm 'het kogellager 28 tot ca. 100oC en
schuif het op de as van de satellietwieldrager en
in de ringwieldrager 26.
Monteer de seegerring 29. Deze moet een axiale
speling van 0{,1 mm hebben.
De seegerring is derhafve in verschillende dikten

[iiiiiiii

t__

_-l

leverba ar, zie technische gegevens.

Fig- 101

Uitgaande as samenstellen

Controleer

*{)

fls

'r;ffieo
32(_?

i

de synchronisatieinrichting van

de

rangebak (zie ook blz. 35).
Leg de schakelring 31 op de ringwieldrager 26.
Leg de synchromeshring 32 op de schakelring 31.
Venruarm de schakelmofdrager 33 tot ca. 120oC
en schuif de drager met de fange naafziide naar
het ringwiel gericht, op de splines van de ringwieldrager 26 tot aan de axiale aanslag. Let er daarbii
op dat de nokken op de synchromeshring in de
uitsparingen in de schakefmofdrager vallen.
Breng de seegerring 34 aan. Deze ring moet een
speling van 0{,1 mm hebben en wordt derhalve
geleverd in dikten van 3,7 tot 4,0 mm, opfopend
met 0.1 mm.
Schuif de schakelmof 36 over de spfines van de
schakelmofdrager 33 tot over de vertanding van
schakelring 31.

Plaats de nieuwe drukveren 14 en monteer de
14

15

grendelpalf en 15.

Leg de synchromeshring 35 op de schakelmof'
drager 33.

Verwarm de schakelring 37 tot ca. 120oC en
schuif de ring over de splines van de uitgaande as
tot aan het kogellager van het ringwiel.
Schuif de worm 38 op de as 17.
Trek de schakelmof 36 in de middenstand op de
schakelmofdrager 33.

Fig.
54
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Uilgaande as inbouwen
Bij uitvoering "A" en "8":
Schuif de schakefas 18 zodanig in de schakelgaf'
fel 15 tot de boorpunten in de as 18 precies voor
de draadgaten van de inbusbouten 17 zitten.
Bij uitvoering "A":

lr

Schroef de bovenste inbusbout (zie piil bii fig.
103) geheel vast. Aanhaalkoppel 60 Nm. Zel daar'
na de onderste inbusbout vast met een koppel

van 60 Nm.
Draai beide bouten nogmaals na met 60 Nm.
Bij uitvoering "8":
Steek de zeskantbouten 17A van die ziide in de
gaffel 15, waar de borging van de boutkop zit.
Draai de moeren 178 licht aan.
Stel de afstand van het bodemvlak van de zuiger
tot aan de gaffel in oP &l t 0,1 mm.
Draai vervofgens de moeren 17t3 vast met e€n
koppel van 86 Nm.
Steek de beide gliistenen 16 in de boringen in de

schakelgaffel

l7

18

17

l7
18

18.

Plaats de schakefas met gaffel in de groef van de
schakelmof.
Controleer de speling van de gliistenen 16 in de
groef in de schakelmof.
Deze mag maxim aal 2,5 mm bedragen.
Laat het voorgemonteerde huis van de rangebak

nu voozichtig over de uitgaande as en

Flg. 103

de

schakelas zakken.
Lagerdeksel, uitgaande as monlenert.
Meet de breedte van de buitenste loopring van
het kogellager 41. Noteer die maat.
Meet de diepte van de kamer voor het kogellager
in het huis van de rangebak.
Leg de pakking 26 op het lagerhuis 27 en meet
ook hier de diepte van de kamer voor het kogella'
ger.

Voor het zetten van de pakking wordt 0,05 mm gs
rekend.
De diepte van de beide kamers, minus de breedte
van het lager 41 en 0,05 mm voor het zetten van
de pakking, is de maat die de vulring 42 moet heb

42-'

ben.

Opm. De inbouwspeling van het kogellager moet
0 tot 0,1 mm bedragen.
Venruarm het deksel 27 tot ca. 100oC en feg de vul'
ring 42 in het deksel.
Leg vervofgens het fager 41 in het deksel 27.
Monteer het complete deksel 27 met pakking te
gen het huis van de rangebak.
Zet de bouten vast met een koppel van 49 Nm.

l-lz'

Flg. 104

55

Oliekeeningen Yan uitgaande as Inbouwen
Schuif óe opzetring A op stempel 694780.
Vet de binnenomtrek van de eerste keerring 48 in
en schuif de keerring op het stempel tot tegen de
oPzetring A.
Keerringón met gen stalen buitenmantel dienen
aan de bmtrek te worden ingesmeerd met vfoei'
bare Pakking.
Keerringen met een rubber mantel kunnen aan de

buiten ómtrek, ofwel droog, ofwel Ingesmeerd

worden met een gliimiddel, b'v' zeep'
Tik de keerring op zijn plaats in het deksel 27.
fndien men géén stempel voorhanden heeft, moet
er op gelet worden dat de keerring precies 17,5
mm diep in het deksel wordt aangebracht.
Flg. 105
Venruijder de opzetring A, vet de keerring

4

aan

de binnenomtrek in en schuif de keerring op het
stempel 694780.
Smeer de buitenomtrek Yan de keerring, indien
voozien van een stalen mantel in met vfoeibare
pakking en indien voozien van een rubber mantel
in met een gfiimiddel, b.v. zeeP'
Tik de keerring in het deksel 27.
Indien er geen stempel voorhanden ls moet er op
gelet wotJen dat de keerring precies 5 mm diep in
Éet deksel wordt aangebracht.
Vul de ruimte tussen de twee keerringen geheel
met vet.

Fig. 106
Aandriiff lens monteren
In sommige gevallen zal het nodig ziin om de bouten 50 voòr dI aandriifas nu al in de gaten van de
flens 45 te steken, omdat de bouten niet meer
aan te brengen zijn als de ffens gemonteerd is'
Verwarm de flens tot ca. 70oC.
Vet de flens aan de buitenomtrek, daar waar de
keerringen op de flens aansfuiten, in met vet en
monteer de fiens met behulp van speciaal gereeÓ
schaP, zie fig. 107 en 108.

Fig.

56

1OT

1. Persgereedschap 533101
4. Drukbus 535807
21. Verloopstuk (uitsluitend bli 16 S 160), M 6OM 50, 694803.
45. Flens, uitgaande as.
50. Bouten, aandriifas.
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Leg de O-ring 46 in de kamer, tussen de aandriif'
flens en de uitgaande asBreng de moer 47 aan.
De kraag van de moer 47 wordt gebruikt om de
moer op de as te borgen. Als de moer op de as is
vastgezet en er is geen kraag meer om te borgen'
dient er een nieuwe moer te worden aangebracht'
Breng de flenshouder 535774 aan op de flens en
zet de moer 47 vast met een koppel van 650 Nm.
Borg de moer door de rand van de kraag in de
groàt in de uitgaande as te slaan. Let er daarbii
op dat de rand niet inscheurt.

I
Fig. 109
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Rangebak tegen hoofdbak monleren
Monteer de twee Paspennen 32'
Schroef hiisoog 6 (M 12) in het huis van de rang*
bak.
Hang het huis van de rangebak in een takel.
zet een aantal bouten 51 en 29 in de boutgaten in

G5mm
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75mm

16 S 160
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hethuisenhangdaaraandepakking23.
Schuif de rangebak vooaichtig tegen de hoofd'

oO

bak. Breng de vertanding van het zonnewiel daarbij vooziòntig in aangriiping met de satelietwie
len.

Geleid ook de schakelas van de rangebak.
Zet de bouten 51 en 29 vast met een koppel van
49 Nm.
Monteer, ofwel de plug 31, ofwel een drukschake
laar 31C.
Alvorens de drukschakelaar te monteren dient de
seegerring 318 op de stitt 31A te worden gemonteerd en de stift in de boring te worden gezet'
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Vervolgens wordt de drukschakelaar 31C met

=

28mm

pakkingring 30 gemonteerd'
De drukschakelaar 31C ls zowel met een maak'
als met een breekkontakt leverbaar'
De schakel aar kan benut worden om eefì contro
lelamp op het instrumentenpaneel te beclienen'
zodat de chauffeur kan zlen, of hif in het hoge, of
in het lage bereik van de rangebak rlfdt.
Monteer?e grendefpal 3iì met afdichtring 34'
Zet de pal vàst met een koppel ven 50 Nm.
As, kilometerlelleraandrifving, mgnlenen
de as 40 met o-ring 39 in de boring.
- schuif
van 120
Zet het aansluitstuk vast met een koppel
Nm.

Controleer de axiale tandspeling'

Dezespe|ingmoet0,l.0,2mmzijnenismetde
hand iuist voelbaar'
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SCHAKELCILINDERS

Schakelcilinder, rangebak inbouwen.
Smeer de manchet n aan de binnenomtrek in
met vet en schuif de manchet over de schakelas
tot in het huis van de rangebak.
Leg de manchet 21A om de zuiger 2'l en vet de

manchet in.
Plaats de zuiger 21 met de manchet op de zuigerstang 18 en zet de moer 22 vast met een koppel van 180 Nm.
Gebruik de borgmoer 22 maximaal twee keer.
fn geval van twijfel aftijd vernieuwen.
Vet de binnenomtrek van de cilinder 24 in en
breng de twee O-ringen 43 en 23 aan.
Schuif de cif indet voorzichtig over de zuiger 21 tot
tegen het huis van de rangebak. Zet de bouten 25

vast met een koppel van 49 Nm.

Fig. 112

Monteer de beide luchtslangen 9, fig. 113, tussen
de dubbele schakelklep 10 en de cilinder van de
rangebak 24.
Zet de banjobouten 6 vast met een koppel van 40

679

Nm.
,7

"\o

N.B. De sfangen 9 mogen efkaar niet kruisen aangezien in dat gevaf de rangebak precies verkeerd
om schakelt.

6

Fig. 113

Scfiakelcil inder, splitteóak inbouwen
Smeer de binnenomtrek van de manchet 64 in
met vet en plaats de manchet in de bodem van de
cif inder 63.
Breng de O-ring 62 op de cilinder 63 aan.
Schuif de cilinder voozichtig over de schakelas
61 tot in het huis van de rangebak.
Vet de binnenwand van de cif inder in.
Leg de manchet 65A om de zuiger 65.

Smeer de buitenomtrek van de manchet in en
64
I

61

62

Fig. 114
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schuif de zuiger in de cilinder 63 en op de

65

65A

ooE

schakelas 61.
Breng de borgmoer 66 aan.

Gebruik de borgmoer 66 nooit meer dan twee
keer. Monteer in gevaf van twijfef aftijd een nieu.
we moer.
Zet de borgmoer 22 vast met een koppef van 180
Nm.
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Relaisklep, spllttcrclllndcr, montcnrí'
Er zijn twee soorten relaisklepp€n mogeliik, die uiter'
lijk precies hetzelfde ziin, maar inwendig precies orn
gekeerd werken, namefiik,
A. Voor een Prisedirect bak
B. Voor een overdrive bak
Vet de beide Oringen 68 en 67 in en breng de rin'
gen op het klePPenhuis 69 aan.
Zet de relaisklep 69 in de goede stand tegen het
huis van de rangebak Yast.
Zet de vier bouten 70 vast met een koppel van 25

I

70

Nm.
De beide luchtleidingen worden fater in het voer'

r\t

tuig aangesloten.
Reinig de nippel 77 met gecalibreerde boring en
zet deze met pakkingring 47 vast tegen het klep

| 295.O î 2

a$ì

penhuis.

AanhaalkopPel: 25 Nm.
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