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ROTEREND GEDEELTE VERSNELLINGSBAK
AK 6-90
1. Spanring

2. Gedeeldc ring

3. Borgvecr

4. Rollager

5. Priso-as

6. Schakelmofdrager

7. Drukveer

8. Kogcl

9. Borgveer

10. Schakelmol
1 1. Naaldlager
12. Hoofdastandwiàt,

4e vemnelling
13. Lagerbus

14. Naafdlager

15. Hoofdastandwiel,

5e versnelling
16. Schakelmofdrager

17. Drukveer
18. Schakelmol
19. Nokmoer
20. Rollager

21. Borgveer

22. Hoofdastandwiel,

3e versnelling
23. Naaldlager

24. Hoofdas

25. Naaldfager

26. Hoofdastandwiel,

2e versnelling

27. Schakelmofdrager

28. Borgvecr

N. Schakelmof

30. Naaldlager

31. Hoofdastandwief ,

1e versnelling

32. Schakelring

33. Lagerbus

34. Naafdlager

35. Hoofdastandwiel,

achteruit

36. Kogellager

37. Borgvecr

38. Worm

39. Aandrijtflens
40. Opsluitplaat
41. Bout

42. Wormwiel

43. As

U. O-ring
45. Borgbout
46. Aansluitstuk
47. Oliekeerring
48. Spanstift
49. Vulring
50. Borgveer

51. Rof lager

52. Afstandring
53. Tandwiel

54. Hulpastandwiel,

5e versnelling
55. Hulpastandwief,

4e en 3e versnelfing

56. Hulpas

57. Rollager

58. Drukring
59. Tussentandwief,

achteruit
60. Naaldlager

61. Afstandbus
62. Tussenas, achteruit
63. Drukring
44. Naaldlager

65. Borgplaat
66. Afdichtring
67. Kogel

68. Kogel

69. Drukveer

1
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SPECIAAL GEREHDSCHAP

1 . Veerdrukcontroleanparaat

2. Trekker voor rollagen (4 en 36)

3. Persgcrecd$hap yoor rollager (36)

4. Trekker yoor aensluitstuk (46) yen
metertef leraend rif vl ng

Nokmocrsleutel voor nokmoer (19)

6. Drfjver voor oliekeerring (471

3,-3$*535212

3-gg'-$g$t00

3-gfF535'401

kilo-
3-9$'5354G1

#;
3-9$'535405

3-99.'533010

7. Draadstuk bii 3-99'535401 &9+535413

2
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%

3-99-535417 8. Taats

3-99535418 9. Opsluitring voor hoofdastandwief (35)

3-9$535430 10. Houder voor meetklok

3-9s,5354i11 11. Spanplaten yoor rollager (51 en 57)

3-s)-535656 12. Hijsoog voor hooldas

3-99'535657

3-9$'535662

13. Drijver voor gedeelde ring (21

14. Trekker voor rof fagers

3-99535663 15. Grijper yoor rolfager (20)

3

Wi jzi gi ngon voorbchouOnPrinted in tnc Ncthcrtandr 7500

3-99'535664 16. Grijper voor rollager (57)



1 9 roll* i

't8. Grrlli*:r"-'oor ruiiager (51) met 15 roilen

19. Drijver voor tussenas (62)

2A. Trekker voor worm (38)

TECHNISCHE GEGEVENS

Dlklrn vulrlng (49)

3,05; 3,00; 2,95; 2,90; 2,85; 2,80; 2,731 2,70:
2,65; 2,60; 2,55; 2,50; 2,45; 2,4Oi 2,35; 2,30;
2,23; 2,20; 2,15i 2,10; 2,05; 2,00; 1,95; 1,90 en
1,85 mm.

Dlktrn borgrvrr (50)

3,2i 3,1; 3,01 2,9i 2,8; 2,7i 2,6; 2,5: 2,4 en 2,3
mm,

Dlklrn borgvu (9)

2,5i 2,4i 2,3 mm.

Dfktrn borgrucor (2El
'3,0; 

2,9i 2,8 mm.

5. Dlkton grdrldc rlng (2)

7,0i 6,9; 6,8; 6,7 mm.

6. Arlrlr voortpennlng bultcnrlng vtn rolleglr (4)

0 O05 mm.

7. Arlrh yoorlprnnlng bultcnrlng Yln rollegcr
(36)

0--0,05 mm.

3-S3-5356t]$

3-99-53566S

3-9fF535713

3.9$'535795

Arlrfr voonprnnlng yJf gpdcfdr rfng (2) op
dr p'dr+u
0,01--0,02 mm.
Meten: micrometor en voefermaat.
(Deze yoonrpanning komt overeon met e€n
llchte kfempassing.)

Arlelo rpdlng utn dc hulPlt (561

0,14--O,17 mm.

Arleb rydlng yln dr hufpertrndwlrlln (15
rn 12)
0,15-0,50 mm.
Meten: dieptemaat of voelermaat.
(De speling ligt vast, alleen controleren.)

Arlefr ryellng ytn d. hooldrltrndudcfcn 122,
26 rn 31)
0,15{),40 mm.
Meten: dieptemaat of voelermaat.
(De rpeling ligt yast, alleen controleren.)

Arleb rpoflng vln hei tumntendwld (591
uoor dr echtrrultvrrrnrlllng '
0,2{,6 mm.
Meten: voefermaat.

8.1.

2,
9.

10.3.

4.

11,

12.



DAF :;[Eatsnstruct';es

Roterend gecteelte lF)
versnettingsbak AK 6-90 \t -0 2'1

13. Arlale epeflng vtn de at (43) Ytn de kllome-
tertef leraandrlfvlng
0,1 mm.
Meten: dieptemaat.
(Een speling van 0,1 mm is iuist voelbaar met
de hand.)

14. Tandflankcntpollng van hct wormwlcl (421 ln
dc worm (38)
0,1--0,2 mm. .

(ls juist voelbaar met de hand.)

15. Tempenluur voor hel aanbrengen Yan de
lagerbur (13) op dc hooldat
1200 c,

16. Tempcrrtuur voor hct aanbrengen vln dc
tandwlcfcn (53, 54 en 55) op dc hulplt
160-1800 c.
Meten: temperatuurmeetstift of thermometer.
(Bii voorkeur de hulpas afkoelen; de tandwie-
len en de hulpas moeten vetvrij zijn.)

UIT ELKAAR NEMEN

Verulfdcr ccnt hct dckrcl (35, 3-01'1), zoalr bc-
rchrcvcn ondcr 3-09-1.

Prlrc-er

52

67

o

@0

67

67

Venruijder de bouten (67, 3-01-1 ) en tik met
behulp van een zachte harner het lagerdeksel
(52,3-01-1) fos.
Verwijder het lagerdeksel en de vulringen (56,

3-01 -1 ). Neem de oliekeerringen (53 en 54,
3-01 -1 ) u it het lagerdeksel.

17. Veerkracht vrn de drukveren (17 en 69)

L = 7,0 mm.
P = 7,Y7,7 kg. .

Meten: dieptemaat en veerdrukcontroleappa-
raat 3.99-535212.
(L: lengte van de veer onder de genoemde
belasting.
P: veerkracht).

18. Vccrkracht vtn dc drutvcrcn (7)

L = 5,6 mm.
P = 2,7-3,4 kg.
Meten: dieptemaat en veerdrukcontroleapPs-
raat 3-99-535212.
(L: lengte van de veer onder de genoemde be-
f asting.
P: veerkracht.)

19. Aanhaelkoppcl van dc boutcn (f 1)

6 mkg.

20. Aanheelkoppcl van dc nokmocr (19)
40 mkg.
Meten: unster.
Nokmoersleutel door middel van een piip vor-
lengen.

Indien het rollager (4) niet van de prise-as
(5) behoett te worden genomen, dient de
prise-as als volgt te worden uitgebouwd:

- Trek krachtig aan de prise-as en tik tege-
lijkertijd met behulp van een zachte hamer
tegen de voorzijde van het huis (61 ,3-01-1 ).
Nadat tussen de borgveer (3) en het huis
voldoende ruimte is ontstaan, kan de prise-
as met behulp van twee hefbomen uit het
huis worden gedrukt.

5
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3. Buig de borgplaten om en venriider de borg-
ring (1).
Tik met behulp van een zachte driiver de 9e-
deelde ring uit de groef van de pris€-as.

535100

r- L

Trek het rollager (4) yan de priseas (5) met
behuf p van de trekker 3-9$'535400.
De trekker moet worden aangebracht in de
groef van het rollager.

bouten (41) los on

(40) met behulp ,"Í

6.

4. Verwifder de borgveer (3) uit het roflager (4)' 7. Neem de prise-as uit het huis.

q\

Maak de borging ven de
venvijder de bouten.
Venrijder de opsluitplaat
een schroevodraaigr.

Verwijder de bouten (64, 3-01-1), tik
deksel (65, 3-01-1) los en neem het
s€l en de vulringen van het huis.

het lager-
lagerdek-

r:":

d\,'H-@
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-535403I

9. Trek de aandrijfflens (39) van de hoofdas. 11. Tik de borgplaat (65) los en venvijder de borg-
bout (45). Trek met behulp van trekker 3-9S
535403 het aansluitstuk (46) van de kilom€tor-
telleraandrijving uit het deksel (22, 3-01-1 ).

\

\r
10. Venrijder de bouten (28,3-01-1) en venruijder

het deksel (26, 3-01-1) door het rnet behulp
van een zachte hamer los te tikken.
Venrijder de bouten (24 en 29, 3-01-1) en ver-
wijder het deksel (22,3-01-1) door het met be-
hulp van een zachte hamer los te tikken.
Veruijder de oliekeerringen (31 en 32, 3-01-1)
uit het deksel (22, 3-01-1 ).

12. Tik met behulp van een
(48) uit het aansluitstuk
as (43).

doorslag de spanstift
(46) en venvijder de

7
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13.

Itorm rn rolhgcr

38

535713

Vervijder, indien het kogellager (36) niet moet
worden uitgebouwd, de worm (38) met behulp
Yen de trekker 3'99'535713.
Breng de trekker aan op de worm en breng
oon twee-armige trekker aan in de uitsparin-
gan.
Trek de worm van de hoofdas.

14. Verwijder de borgveer (37) uit het rolfager (36).

E

Breng de trekker 3-99'535400 aan in de groef
van het rollager (36) en trek het rollager met
de worm (38) van de hoofdas.

535118

Breng de opsluitring &9$'535418
hoofdas.

15.

a

aen op de16.

36
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17.

535785

10

Breng het hijsoog 3-99-535656 aan in de scha-
kelmof (10) van de 3e en 4e versnelf ing. Neem
de hoofdas uit het huis.

18. Verwijder de borgveer (21).

3-99-5354 A2 t
3-gg-535 LA5j_l

535663

2A

Trek het rollager (20) van de hoofCas nneî
hulp van de trekker 3-99-535662 voorztzn
grrlp€r 3-99-535663.

20. Verwijder de nokmoer (19) met behulp van de
nokmoersleutel 3-99-535405, gecombineerd
met 3-99-535402.

21 . Venvijder de schakelmof (18) van de schakel-
mofdrager (16).
Zorg ervoor, dat de kogels (8) en de drukve-
ren (17) worden opgevangen.

IRs35562-l

r9 be-
van

22. Trek de schakelmofdrager (6) van de hooldas



r,4.

r15
/
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Vcrvifder hd hoofdastandwiel (15) van de 5e
vcnncf llng on het naaldlager (14) van de
hoofdu.

5354î8

21. Drral dc hoofdas ofn, zodat hif met de achter-
zifdc omhoog ir gcrlcht.
Vcrvffdcr dc opsluitlng 3-99'535418 van de
hooldls.

25. Verwifder het hoofdastandwief (35) yan de
achtaruitvercnelling van de hoofdas.

Verwijder het naafdlagor (e0) alg volgt ult hct
hoofdastandwiel (35).

- Stoot het tandwiel met vertandlng voor-
zichtig tegen oon zachtc ondcrgrond, bli-
voorbeeld een stuk hout.

- In het algemeen zullen de naalden nu uit
de kooi vaflen.

- tteem, wanneer alle naalden uit de kooi
zifn, de kooi ult hct tandwiel.

-, fndien de naalden bii het stotcn niet uit dt
kooi vallen, kan men met behulp yan oen
dunne doorslag via dc sme€rolleboringen
de naalden uit de kooi ttoten.

26.

r0
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33

32

31

30

Trek het hoofdastandwiel (31 ) van de le yer-
snefling van de hoofdat.
Zorg hierblj dat de tanden niet kunnen b€-
schadigcn.
Tegelijkertijd wordt de schakelring (32) en de
lagerbur (33) venviJderd.
Neem het naaldlagcr (30) van de hoofdas.

28

27

28. Verwijder de borgveer (28).

29

26

Trek het hoofdastandwief (26) yen de 2c vcr-
snelfing van de hoofdas. Hierbij wordt tegcflj-
kertiid de schakelmofdragor (271 en de rchr-
kelmof (29) yan de hoofdas getrokkcn.
Verwifder het naaldlager (25) yan dc hoofdal,
Neem de schakelmol (29) van de schrkclmof-
drager (271 en zorg er daarblj voor, dat dc
kogels (68) en de drukveren (69) niet uregF
lpringen.

Draai de hoofdas offi, zodat de voozljde om-
hoog is gericht en trek het hoofdastandwief
(12) van de 4e versnelling en de lagerbus (13)
van de hoofdag.

11
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31. Vcnvifder
(9).

het naaldlager (1 1) en de borgveer

22

23

32. Trsk de schakefmofdrager (6), de schakefmof
(10) en het hoofdastandwiel (221 van de 3e
verunelflng, yan de hooldas. Neem het naald-
fager (23) yan de as. Neem de schakelmof van
de schakelmofdrager en vang daarbii de ko-
gels (8) en de drukveren (7) oP.

12

Tugentandwlel voor de achterultvergnelllng

,.\'
Y-"

63 '59tf
I

33. Plaats de drijver 3-99-535795 met de bolvormi-
ge zijde tegen de tussenas (62) voor de ach-
teruitversnelllng en driif de tussenas uit het
hui!.
Neem nu het tussentandwiel (59), de twee
drukringsn (58 en 63), de naaldlagen (60 en
O4) en de afstandbus (61) uit het huis.

Hulpu

34. Hang de hufpas aan een hiiswerktuig.
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35. Tik met behulp van een zachte driiver de
hulpas achteruit tot de buitenring van het
achterste conische rollager (57) vrii is.

36. Trek nu de hulpas met de voozijde schuin
omhoog gericht uit het huis.

37. Drijf met behulp van een zachte driiver de bui-
tenring van het voorste conische rollager (51)

uit het huis.

50

52

Span de hulpas verticaal tussen zachte span-
platen in in de bankschroef.
Verwijder de borgraeer (50) en de vulring (52)'

s35662

s35665

s35666

51

Trek het conische rollager (51) van dc hulpar
van de trekker 3-99'535662, voozien van grii-
p€r 3-99'535665 of 3-9$535666.

535662

535664

s7

Trek het conische rollager (57) van de hulpas
met behulp van de trekker 3-99-535662 Yoor'
zien van grijper 3-99-535604.

13
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41. Perg alle huf pastandwiefen atzonderliik ven de
hulpas.
Hiervoor is esn druk van 80 ton nodig.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Reinlg allc onderdelen goed en controleer zai let
hierbif voqraf op hat volgende:

Lrgon

- Controleer de rollen en de loopringen op put-
icg en anders beschadigingen.

- Smcer de rolfagers in met olie en controleer
de axiale en radiale rpefing.

Trndrlrfrn

- Controloer de tanden van de tandwielen op
putfer.

- Controleer de schakelvertanding op sfijtage
en bcschadlging.

- Controleer de boringen van de tandwielen
op beschadigingen en buitensporlge slijtage.

14

Hoofdr
-- Controleer de loopvlakkcn vln de neafdlagen

op beschadlgingen en bultanrporfge rlijtage.

- Controleer de rpiwertrndlngcn op vcrvor-
ming.

Schrkrfmollon .n rchelrlmoldrrgnn
-rD Controlecr de schakelvcrtandlng en de inweî-

dlge spievertandlng op ycrvormlngen, bescha-
dlgingen en buitenrporlgc sllftrge.

Tuunrt .n trndubl uoor rc-hlrrufturnnoflfng

- Controleer de borlng In het tendwlsl cn het
foopvlak op de ar op Jiftage en op bcrchedl-_
ginb. ' '

- Controleer de drukrlngen op slftage cn op be-
schadiging.
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ti.f ELKAAR ZETTEN

illc rrrt 3-01-1, ,ruoofbonfdlngrn Uoor hat ln of'
kmr tfttan'.

Hulpl

1. Hulpar, Ingebouwd in het huis.
1 . Lagerdeksel (65, 3-01-1 )
2. Borgveer (50)
3. Vulring (49)
4. Huis (61, 3-0I-11
5. Conisch. rollager (51)
€1. Vufring (52)
7, Tandwiel (53) van hulpas
8. Hulpastandwiel (54) voor de 5e versnelling
9. Hufpastandwielen (55) Yoor de 4e en 3e

versnelling
10. Hulpas (56) met de vertanding voor de 2e

en 1e versnelf ing.
11. Conisch rolfager (57)
12. Huis (61 , 3-01-1)
13. Pakking (21 , 3-01-1 )
14. Deksel (22, 3-01-1 )

2. - Zorg dat de hulpas en de borfngen van
de tandwielen vrif van vet ziin.

- Verhit de tandwielen tot 160-1800 C. Koel
zo mogelijk de hulpas (56).

- Leg de tandwielen in de iuiste volgorde
onder de perc (zie onder ,,1") 9n richt de
boringen goed.

- Breng dE hulpas aan en drult hem onge-
veer 'lz rîinuut aan met behufp van de pers.

- Controleer of alle onderdelen aanliggen.

15
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\

3. Verhit de conische rollagers (51 en 57) tot
85o C en breng ze oP dE hulpas aan'

Controleer wannesr de rollagers ziin afge-
koeld nog eens ol ze aanliggen door tegen de

binnenring te tikken.

50

52

Breng de borgveer (50) aa!.
Dezd behoort- zonder speling in de groef te
pessan en is daarom in diverse dikten lover-
baar.

5. Breng met behulp van een .hiiswer\tYig de

hulpàs met de achteziide omlaag gericht aen

in het hui3.
Laat de hulpas aan het hiiswerlttuig hangg!:
Breng op de conische rollagers (51 en 57)

wat olie aan.

LrglnoonPrnnlng

Breng de buitenring Yan het conische rolleger
(57) aan in de boring. o

6.4,

16
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f\V
ryr)f,

rriuL
+2s

e

g

7. Breng hct dckgef (22, 3{1-1} met de paklting
(21,3-01-11 aan op het huis. Breng enkele
boutcn (24,3-01-f ) aan en haal deze geliik-
matig aan.
Zorg det dc buitenring van het rolfager (57)

aanfigt in het deksel.

s35431
51

t/
Ar/

8. Breng de buitenring van het conische róttager
(51) aan in de boring en druk deze aan met
behulp van twee spanplaten 3-99-535431.
Draai hierbij de hufpas.

9. Meet, temijl de bultenring ven hot conirche
roflager wordt aangedrukt, als volgt het wc!r'
stanclmoment:

- Wikkel om de hulpas, ondcr de vcrtrnding
Yan de 2e vsnnslling, eon koord.

- Bevestig aan het eind ven hct koord oon
unstgr.

- Draai nu door geliikrnatig aan het koord te
trekken de hulpas met een constantc tnol'
hgid.

- Leec hierbij op de unster de bcnodigdc
kracht af.

- Wanneer de kracht 4'-5,5 kg bedraagt, ir
de buitenring van het conischc rolleger
(51 ) voldoende aangedrukt.

10. Breng nu een meetkf ok aan in de houder
3-99-535430. Plaats de houder en de meetstift
op het afdichtvlak van het huis en stef de
meetklok in op 0.

17
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535430

1 1. Plaats nu de meetstift op
het conische rollager (51)
klok af.
Notegr de gevonden waarde.

Breng nu een vulring (49) aan, waarvan de
dfkte Q,t{-11,17 mm kleiner is dan de zojuist
gemetbn waarde.
Kleef de yulring door middel van lagervet aan
de buitcnring ven h€t conische rollager (51 ).

13. Breng vfoeibare pakking aan oó het afdicht-
vlak van het fagerdeksel (65, 3-01-1).
Breng het lagerdeksel ean op hct huig on
breng de bouten (64, 3-01-1) aen. Haal de
bouten aan met eon aanhaalmoment van 4,9
mkg.

îendwfd en tunrnel uln rcfitrrufturnndffng

de
gn

buitenring van
fees de me€t-

12. 14. 59.
60.
59.
61:
62.
63.
64.

Lr.,

59

58

Drukring
Naaldlagsr
Tussentandwief van achteruiWersnef f ing
Afstandbus
Tussonas yoor achteruitversnel |ing
Drukring
Naafdlager
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15. Plaats het huis met de achtezijde omhoog
gcrlcht. Leg de drukring (58) zo op de steun
in het huig, dat de lip zich in de uitsparing
yen dc steun bevindt en breng op de drukring
wat olie aan.

16. - Breng op do naaldlagsn (60 en 64) wat
olie aan en breng de naaldlagers en de
afstandbus (61) aan in het tussentandwiel
(59).

- Breng het tuss€ntandwiel aan op de druk-
ring (58).'

- Breng nu op de drukring (63) wat olie aan
breng de drukring aan. Zorg er voor dat de
lip zich in de uitsparing van het huis be-
vindt.

- Richt alfe onderdelen goed en breng de
tussenas (62) aan. De kleinste diameter
moet omlaag zijn gericht.

- Tik de tussenas met behulp van een zachte
drijver zo vor in het huis, dat het uiteinde
van de as en het huis een vlak vormen.

59

17, Meet nu met behulp van eon voclgrmaat de
axiale speling ven het tussentandwief (59).
Deze speling wordt gemeten tu$en ccn druk-
ring en het tandwiel en behoort 0,2{1,6 mm
te bedragen.

Plaats de hoofdas met de voozijde omhoog
gericht in een bankschroef. Breng het naald-
lager (23) aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel (221 van de 3e ver-
snelling met de schakelvertanding omhoog
gericht aan.

tg
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19. Verwarm de schakelmoldrager (6) tot 85o C
cn breng deze met de fange ziide omlaag 9e-
rfcht lan op de spievertanding tot hii aanligt.

F4;1
f'' 

-''tt F--->r 
?,L,;.jJry;t

n. Breng de borgveer (9) aan in de groef, die
zich yoor de 'schakelmofdrager bevindt. Do
borgveer moet pa$en met son axiale speling
yen 0,02 0,05 mm en is derhalve In diverse
dlktcn leverbaar.

21. Brang de drukveren (7) en de kegels (8) aan
in de boringen van de schakelrnofdrager.

20

Breng de schakelmof (10) aan op de schakel-
mofdrager.

29, Breng het naafdfager (11i aen op dc hoofdas
en breng het hoofdastandwlel (12) yan de h
yennelling aan met de schakelvcrtandlng orl-
faag gericht.

24. Verhit de lagerbus (13) tot 120o C en breng op
de betretlende plaats yan de hoofdas molyb-
deendisulfidevet aan. Breng de lagcrbus aan
op de hoofdas tot hif aanligt.
Tik nadat de lagerbus is afgekoeld, deze nog
even na om te controleren ol hij aanfigt.

IrllL-
- \__
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23.

26. Span de hooldas in met de achtezijde om-
hoog gericht.
Breng op het naaldlager (25) wat olie aan en
breng het naaldfager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel (26) van de 2e ver-
snelling aan met de Schakelvertanding orTì-

hoog gericht.

Controlecr de axiale spellng van het hoofdas'
tandwiel (12) van de 4e vemnelling.
De speling moet 0,1H,50 mm bedragen'

Verhit de schakelmofdrager l27l tot 85o C cn
breng hem aan op da spievertandlng vtn de
hoolóas. De vlakke zijde moet omhoog ziin
gericht. Controleer of de schakelmofdrager
éoed aanligt, door hem nadat hii is afgekoeld,
evon na tg driiven.
Breng de drukveren (69) on de kogels {68}
aan én plaats de schakelmof op de gchakef-

mofdrager. Controleer de axiale speling Ytn
het noótOastandwiel (26). Deze moet 0,15-
0,40 mm bedragcn.

Breng de borgveer (28) aan in {e grgefl. die
zich voor de schakef mofdrager (271 bevindt.
De axiale speling van de borgveer moet 0,02-
0,05 mm bedragen. De borgveren ziin lever-
baar in diverse dikten.

21
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27.
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29. Breng wat ofie aan op het naaldlager (30) en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdagtandwiel (31) van de 1o yer-
rnelling op de hoofdas aan, met de gchakef-
vedanding omlaag gericht.

Verhit de schakelring (32) yan de achteruit-
yorsnelling en de lagerbus (33) tot 85o C.
Breng de schakelring Ean op de spievertan-
dlng yan de hoofdas tot hii aanligt en breng
dan de lagerbus aan tot hii aanfigt tegen de
gchakelring. Controlser, wenns€r beide ondsr-
defen zijn afgekoefd, of ze go€d aanliggen
door ze nog eVen na te tikken.

//

Breng de kooi van het naaldfagor (30) a8n in
het hoofdastandwiel (35) voor de achteruit-
vergn€lf ing.
Breng in de kooi lagervet aan en duw de naal-
den in de kooi.
Brfrngrlflc
Vervang nooit een gedeelte yan de naalden
door nieuwe en gebruik alfeen naalden die uit
éón verpakking komen, en dus van dezeffdo
toferantiegroep zijn.

Breng het hoofdastandwief (35) voor de ach-
teruitversneffing aen op de hoofdas met de
schakelveÉanding omlaag gericht.

31.

30.

22

32.
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3Í1.

535118

Brcng dc oprfultring 3-9$535418 met
behorendc borgveer op dc as aan sn
hlj aanligt tegen de fagerbug (33).

35. Vemarm de schakefmofdragor (16) tot 85c C
En breng hem aan op de spievertandlng vtn
de hoofda!.
De indraaiing van de
omhoog zijn gericht.
ControleeF, nadat de
gekoeld, of hli goed
even na te tiltken.

Controleer de axiale speling van het hoofdas-
tandwief (15).
Deze moet 0,15-0,50 mm bedragen.

23
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de erbij
zorg dat

schakelmoldragcr moct

schakelmoldragor is af-
aenligt door hem nog

34. Span de hoofdas in met de
gericht.
Breng op het naaldlager
breng het naaldlager aan op
Breng het hoofdastandwiel
versnelling aan met de
omhoog gericht.

voorzijde omhoog

(14) olie aan en
de hoofdag.
(15) voor de 5e

schakelvertanding

Prrntcd In tho N€thcrtrnd! 7509
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37. Breng de drukveren (17) €n de kogels (67)

ean É de boringen van de schakefmoldragsr
en breng de schakelmof (18) aan.

38. Breng de nokmo€r (19) aan. Haal de nokmocr
aan met eon aanhaalmoment Yan 40 mkg.
Hiervoor dient u gebruik te maken Yan nok-
moersleutel 3-99-535405 in combinatie rnst
3.99'535402.

Borg de nokmoer door de borgkraag met be-
hufp ven ocn doorslag om te tikken en z:oîg
dasrbif dat de borgkraag niet scheurt.

Venvarm het rollager (20) tot 85o C on brcng
het aan op de hoofdas.
De klinknageltjes in de kooi moeten omlaag
zljn gericht.

39.

3-99-535 LAz

3-99-535405

24
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41. Breng de borgveer (21) aal in de groef die
zich voor het roflager bevindt.

535656

î0

43. Breng het hiisoog 3-99-535656 atn in dc
schaÈelmof (10) van de 30 sn E Ye6nolfing
en breng de hoofdas aan in hct hui!, doqr
eerst de achterzijde op ziin plaetr te brangcn
en dan de vooziide te laten zakken.

35418

Verwijder de borgveer en de opsluitring 3-$$-
53541 8.

-535656

-29
31

35

12. Hoofdastandwiel van de 4e versnelling
15. Hoofdastandwiel van de 5e veninelling
18. Schaltelmof
2A. Rollager
22. Hoofòastandwiel van de 3e versnef fing
26. Hoofdastandwiel van de 2e versnelling
29. Schakef mof
31. Hoofdastandwiel van de 1e versnelling
35. Hoofdastandwiel van de achteruitver-

snelling
535656 Hiisoog

42. 44.

25
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45. .- Brcng de borgveer (3) aan in het rolleger
(4).

.- Brcng de drukrlng van het rollagcr (4) eln
oP dc Prlleas.
Do efgerondc zlidc yan de binncnomtnk
moot naer hd tandwiel zifn gericht.

.- Vctverm het rollagcr (4) tot 85o C en
brcng hst eln op dc prlse-ao tot het 88fì-
llgt,
Da kraag van dc blnnenring moet ven het
trndwicl al zlin gericht.

40. Breng met behulp Yan de driiver 3€9b535657
dc gedccldc rlng (2) aan.
De godcelde rlng most o€n axiale voollplrl-
ning hebbcn 0,01-0,02 flirlì, dat wil zeggen
cen llchte klempasslng. Om de vooruPanning
tc bcreiken ls de gadeef de ring in diverse
dlkten loverbaar.
Brcng in de uitsparingen de borgplaten aan
en brcng dan de borgring (1) aan. Buig de
borgptaten om.

20

Plaats de prlse-a! (5) in de boring 3n tlk hem
met behufp ven oon zachte hamer voorzlchtfg
In het huis. Draai dc prire'as hierblf voort'
durcnd.
Dc prlrc-ar bevindt zich oP zlfn plaatr Indlcn
dc borgyeor (3) tegen het huig llgt.

48. Drlff de prlse-as zover mogellfk achtcrvaartg
on meet de afstand ven de bultcnrfng ven het
rollager (4) tot het afdichtylak yan het hull.

L

47.

53s657
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55

52

56

49. Leg de pakking (55, 3-91-1 ) op het afdichfflak
van hd lagerdekgel (52, 3-01-1) en meet de af-
stand van de pakking tot de borst in het fager-
dekgel.
Dezs algtand moet H,05 mm kleiner zijn
dan de bif 61 gemeten afgtand.
Corrigeer de afstand door middef van de vul-
ringen (56, 3-01-1).

53s122

535123

52

54

53

50. Breng op de buitenomtrek van de oliekeerrin-
gen (53 en 54, 3-01-1) vloeibare pakking aan en
breng dE oliekeerringen aan in het lagerdeksel

. (52, 3-01-1); de oliekeerring (53) met behulp
van drijver 3-99-535423, (54) met behulp van
3-99.53il22.
De afdichtlip van de oliekeerringen moet naar
de binnenzijde van de versnellingsbak ziin ge-
richt.

51 . - Breng de vulring (56, 3'01-1) aan in hct
lagerdekscl (52, 3-01-1) met behufp vrn v!t.

- Breng de pakking (55, 3{rÎ-1) mct behulp
van vet aan op het afdichtvlak Yan het h-
gerdekssl.

- Breng oP het loopvlak Yan de ollckeorrin-
gen op de prise-as wat molybdeen-dlwllidc
vgt aan.

- Breng het lagerdeksel aan op het hul!.
Zorg ervoor dat de olieterugvoergrocf in
het lagerdeksel tegenover de cof?slpondc'
rende boring in het huis ligt.

- Breng de bouten (67, 3{1-1) aan en href
ze aah met esn aanhaalkoppcl van 4,9 mkg.

Breng de borgveer (37) aan in het kogellager
(36) én breng- het kogellager aan op de spie-
vertanding van de hoofdas.

27
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5fl. Brcng hd draadrtuk
hooldrs.

-e

&9+,533013 aan oP de 55. Vemarm de worm (3S) Yan de kilometertollsr-
aandrijving tot 85o C en breng hem aan oP de
hooldas, fot hii aanfigt tegen de blnncnrlng
Yen hct kogellager.

u.

35601

Bcvcrtlg hct pc6gorsedschap 3-99'535401
gn hef draadstuk en pers het kogellager op
dc hoofdas tot het aanligt tegen de lagerbus
(33).

Breng op de buitenomtrek Yan de oliekeor'
rf ngen (31 en 32, 3-01-1) vfoeibane pakking
ean en breng de ollekeerrlngen met bahulp
vrn de drijver 3-99-53il21 ean in hel deksol
(22,3-01-1).
De afdichtllppen moct near de rrennefllngr-
bak zifn gericht. 

,

De twee ollekeerringen zfn Yan o€n venchil'
lcnd materiael. De Vlton-riîg (rvart) moet aàn
de binnenzijde, do Perbunan-ring (blauw) aan
de buitenzifde worden gemonte€rd.

3-99535621

2A

56.
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57. - Breng de as (43) van de kilometertelleraen-
drijving aan in het aansluitstuk (46).

- Breng de spanstift (48) aan.

- De axiale speling yan de as moet minstens
0,1 mm zijn; dat wil zsggen dat de speling
met de hand juist voelbaar i!.

- Breng de conus 3-99'535410 op de as aan
en druk met behulp van de erbii behorande
drijver de oliekeerring (471 in het aangluit-
stuk.
De afdichtlip moet naar het wormwiel ziin
gericht.

- Breng de O-ring (41) aan in de groef van
het aansluitstuk (45).

1. Aangluitstuk (46)
2. Ar (43)
3. Spanstift ('[8]
4. O-ring (Ul
5. Oliekeerring (471
6. Conus 3-9$.535410
7 . Drijver 3-99-535410

58. De afbeelding toont de vier inbouwmogeliik-
heden van het aansluitstuk (46) ven de kilo-
metertel I eraand rijvi n g.

1. Versnellingsbak f iggend links
2. Versnellingsbak liggend rechts
3. Versnellingsbak staand
4. Versnallingsbak staand

Uiteraard moet het aansluitstuk worden inge-
bouwd waar hij bii het uit elkaar nomcn werd
aangetrotfen.
fn het algemeen is het zo, dat het aengfuitstuk
onder de hartlijn van de hooldag ligt.

59. Breng het aansluitstuk (46) van de kilometer-
telleraandrijving met behulp van de trekker
3-99-535403 aan in het deksel (22,3-01-1 ).
De conische boring in het aansluitstult moet
corresponderen met de boring van het deksel,
waarin later de borgbout (45) wordt aîhgo-
bracht.
Breng de borgbout met de afdichtring (66) en
de borgplaat (65) aan en buig de borgplaat
om. Indien het aansluitstuk is vernieuwd, zio
63.

29
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60. Zorg orvoor, dat de borgveor (37) good aanllgt
tegen het huls en in de groef ven het kogella-
ge? (36) en meet de afstand Yan de buitenring
van het kogeflager tot het afdlchtvlak Yan het
hui!.

61. - Breng de pakking (21,3{11-1) aen oP het
afdichtylek yan het deksel (n,3'01'1).

- Meet de afstand Yen de pakking tot da
borgt in het dekgel.r Clcze afstand moet 0{,05 mm kleiner zlfn
dan de blf 73 vastgcctefde maat.

r- Corrlgger de afstand mst behulp Yan de
vulringen (34, 3-01-1). Deze zlin in dlvene
diktcn leverbeer.

62. - Breng de pakking (21 , 3'01-1 ) door middef
van vct aan oP het dehsel (22,-3{1'1).

- Brcng dc vulring (34, 3{11-1) door mlddel
Yan vet aan in het dsksel.,- Breng het dcltscl op het huis a!n.

,- Brcng dc bouten (21 on 29, 3{1'1 ) mct
veerringen etn cn haal zg aen met ccn
aanhaalkoppcf van 4,9 mkg.

6Í1. Indlcn ecn nlsuw aengluiBtult (46) voor dc
kllometertef lcraandriiving wordt gcmontccrd,
moet dlt worden lngcrtcfd cn gcboord:

- Brcng het completc aanrluitstuk aan ln hct
deftgol (U\3-01-1).

- Verdreel het aansluitstuk Zo, dat ds ttnd-
flankonrpellng yan het wormwiel (42) ln dc
wonn (38) 0,1{),2 mm bccfraagt, det wll
zeggen dat de tandflankcnspcfing fuirt mct
de hand voelbalr ll.

- Breng nu de borgbout (45) atn on draef
deze stevig aan. Op deze manicr wordt cen
merkteken op het aansfultrtuk aangebracht.

- Neem nu het aanslultgtuk wccr uit het delt-
sel en boor met behulp van oon boor mct
e€n dlameter van 8,7 mm sn een op 60c
getlepen punt het aengluitstuk In.

- Breng het aansfuitgtuk nu ten ln het dcft-
gel (zie 59).
Let er op dat de borgbout wannoer hU F
asngehaafd de borgplaat (65) aandrufct.

\JA
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64. Brcng op het loopvlak van de aandriitllens
(39) voor de oliekeerringen wat molybdeen-
disulfidc vet ean.
Verhlt dc aandriffflens tot 85o C en breng hem
ean op de spievertanding van de hoofdas tot
hif aanligt tegen de worm (38).

65. - Breng op de vlakke, niet afgerchuinde
zijde van de drukplaat (40) vloeibare Palc'
king aan en breng de drukplaat aan op de
aandrijtflens (39). Breng de bouten (41)
aan.

- Breng de pakking (25, 3-01-1 ) met behulp
van vet aan op het deksel (26, 3-01-1),
breng het dekssl aan op het dekrl (22,
3-01-1) en breng de bouten (28, 3{11-1)
met de veerringen aan.

- Haal de bouten (41) aan met een aanhaef'
moment van 6 mkg en de bouten 128,
3-01-1) met egn aanhaalmoment van 8,6
mkg.

- Borg de bouten (41) door middel van borg-
draad.

31
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