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21.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

1 Ìlm 11 en 13 Vm 2A, zia 3-02'1.

Drukring yoor hd controleren yan de synchro-
nisatiÈinrlchtlngcn

22. Drukrlng voor het controleren Yan de sychro-
nisatie-lnrichtlngen

A" Hifsoog'voor hoofdas

Drukrfng yoor hd controlcren yln dc rynchro-
niretfc-f nrlchtlngon

25. Gcdccfdo rfng; hulprtuk om lagerbur (13) yan

dc hoofdar te trekkon

TECHNISCHE GEGEVENS

1 Um 14, zlc 3{12-1.

17. Yrcrfrrcùl ùubrnn (CI, Tl tr L)
L - 26,25 mm
P - 8,55-10,35 ltg
Mstcn: dleptemett, veerdrukcontroleapparaat
3-9T531t212.
(L: lengtc vln dc yccr bll ds genoomde be-
lartlng
P: vcgrkracht.)

3'9+'sfl{t7gE

3-9S535ggg Q

18. Vrrrtrrùt drukrrm (CI,7I rn t5)
L = 27,7 mm
P - 2,9b3,5 kg
Meten: dleptemaet, vccrdrukcontrolcapparaat
3-9S53521z-
(U lcngilc yrn dc wcr blf de gcnocmde bc-
lastlng
P: vccrkracht.)

19. Zlc 3'0&1 (19 cn 20).

20. Syfrfrronlrdodruf (af lc yonnelllngcn)
32-30 kg .

21. DfIIrwHne m
5,2;4,9; 4,6; 4,3; 4,0; 3,7; 3,4; 3,1; 2,8 mm

3-99-A35670

3-9$'535671

3-99-53578!i

24.
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7.1,

2.

UIT ELKAAR NETIIEN

lVanncrr ltn df echlcrzfldo urn dC Yrrlnclflngr-
bek morl woÉm gcrrrf$ trruff dr prfr-rl nlct
lr ullgrbouwd moel r borllrt wordon gororgd drt
dr hoolder nl.l rcfitrrull wordt bcwogcn om lr
yoortomcn ùt dr wlrfng (n vtn rfln pfertr vrll
lfrrt drerom rftlfd uoor .n m hrl vcrntruu.n vrn
h.l rollrg; (3I) d. frùrnd vrn hot ultrlndr uln
de lrooldu tol hrt ddlùMrk vrn hrt hult.

Zie 3-02-l (1 Vm 7).

Neem de vulring (7) van de schakelring (8) of
van dc priso-eg.

3. Zia 3.02-1 (8 Vm 16).

535785

10

4. Breng het hljsobg 3-9$535785 aan in de sche-
kelmof (10) van de 3e en 4e Yersnslling.
Neem de hoofdas uit het huis.

5. Venrijder de schakelring (8) van de synchro-
nisatie-in richting.

6. Zie 3-02-1 (18 Vm 20).

î8

72

Breng oon trekke ?9 aan, dat hll aangrifpt
achter de schakef rin g Fzl en trek de synchro-
nisatie-inrichting ytn de hoolda!.

Neem de synchronisatie-inrichting alr volgt
uit elkeer:

- Verwijder de schakelring (721.

- Neem met behufp yan een tang de trakvu'
ren (70) fos en venvifder de beide rynchro'
mesh-ringen (69 en 71).

- Druk de schakelmofdrager (16) uit dc
schakelmof (18) en vang daarbiJ de pallen
(17) en de drukveren (67 en 68) oP.

2. Synchromeshringen (69 en 71)
3. Pallen (17)
4, Drukveren (67 en 68)
5. Schakelmofdreger (16)
tl. Trekveren (70)
7, Schakelmof (18)

3
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9.

10.

Zle &02-l (23 Um 2O).

venvijder de schaketring (8g), indíen deze
9p de synchronisatie-inrichting is achterge-
blovon.

28

27

11. Vemijder de borgveer (291.

29

26

25

13. Draai de hoofdas offi, zodat de vooziicle onì-
hoog is gericht.
Plaats de vertandingen van de schakelring (7g)
en yen de synchromeshring (10) tegenovói et-
kaar en schuif de gedeelde'ring glsg-s3sggg
tussen de synchromeshring en cfé schakelring.

14. Brgng eon driearmige trekker zo aan op deschakefmof, dat de- armen iaar àa;g;idr;
waar de pallen (76) zich bevinden. "

12. Trek het hoofdastandwiel (2sl van de 2e yoÍ-
:î:]qî.q v:n de hoofdas. Hierbij wordr tcsc-ruKeniid' do synchronisatie-inrichting yan ?ehoofdas getrokken.
vcrviJder het naafdlager (zs) yan de hoofdas.
Nccm de rynchroniiitie-ìnrictritng uit òiraar
zoafg beschreyen onder g.
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15. Trek nu de schakelmof (10), de schakelring
(73) het hoofdastandwief (12) van da h ver-
snelling en de lagerbus van de hoofdag af.
Verwijder de pallen (76) en de drulrveren (77
en 78) nadat dc trekker is venviiderd.

16. Venrijder het naafdlager (11) en de borgveer
(9).

22

23

Trek de synchronisatie-inrichting en hct
hoofdastandwiel (221 van de 3e versnelling van
de hoofdas.
Neem het naaldfager (231 van de hoofdas.
Neem de synchronisatie-inrichting uit elkaar
zoals begchreven onder 8.

18. Zle 3-02-1 (Sl Um 41).

5
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CONTROLEREN VAN

Zie 3{2'1.

DE ONDERDELEN

IN ELKAAR ZETTEN

Zlr nrrf 9O'!-1 n,uoorbenldlngm Uoof hrt In al-
knr tatlaút'.

1. Zie 3-0&1 (1 Vm 17).

Spcftronflrú;lnddtilng
3. Controfecr de synchromcghringcn als volgt oP

slijtagc:

- Pl-retr dc synchromchring op de crbll be-
horcndc schakcfrlng cn zorg trvoor, dlt de
conulEen gcliikmdlg renliggcn, door dc
synchromeghring tc draelon.

,D Mod nu met bchulp Yen ccn voelermaet op
hrcc tcgenoyer elkaer liggendc pfretren dc
alstrnd tusltn hct plettc vlek Yen dc
rynchromcrhring on hd plattc vlalt Yln dc
rchakef rf ng.

ir- Dezc efrtand moet mlnlmael 0,8 mm bc-
dragcn.,- Indlcn dc efgtmd klclnr ls den 0,8 mm
moct dc rynchronchrlng wordcn Ycr'
nlanwd.
Tevcng mod In det grvd dc conug
schakcf ring wordcn gccontrofccÉ
tcnrporfgc rllftegc.

Synchromcthrlng
Schekclrlng
Voclcrmrd

s)

frll
f2

2. 1. Schakelrf ng
2. Synchromclhrlng
3. Pallcn
4. Drufryrcn
5. Schakclmoldragcr

' 6. TrekYcren
7. Schekelmof

Yan dc
op buf'

1.
2.
3.
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4. Controleer de rynchronisatio-speling als volgt:
.- Leg de gchakelring op het biibohorende

tandwlcf en zoîg det dc schakcfring goed
aanllgt.

- Leg dc tynchromeshring op do schakelring
en zorg cnroor, dat de conulsen geliik-
matlg aanliggen, door de synchromoth-
rlng tc draelcn.

- Lcg dc rchakclmofdrager in dc fuistc gtand
op dr rynchromerhrlng.
Zorg cryoor, dat de aanloopvlakken van het
tandwlcl cn dc rchekelmofdragr gchoon
zlfn.

- Mcd nu of dc rulmtc turscn dc gchakef-
moldragcr cn dc gchakclrlng langr de ge-
hofc omtrck mccr dan 0,6 mm becfraegt

- Merkccr dc Acmdcn ondcrdelcn om Yer-
wigrdlng tc voorlcomcrt.

1. Synchromcthring
2. Tandwlcl cn schakelring
3. Vodcrmrgt
4. Schalrefmofdregor

5. Breng de drukveren en de pallen aan in dc
boringon van do schakelmofdragen.

6. Leg de schakelmofdrager in de schakelmof.
In de schakelmof bevinden zich dric groepcn
van drie tanden, dle in het midden zlfn rYe!-
gefreesd. De pallen moeten zich bil dcze ten-
den bevinden.
Druk nu de pallen met behulp van ccn
schroevedraaier in en duw ze in oon gchakef-
mof.

7
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7. Breng de drie trekver€n aan
twee lYnchromeshringen.

in een Yen de 10. Controleer dc rynchronisatledruk als vofgt:
.- Pfaatr dc rynChronlgatlC-lnrlchtlng _OP Qon

drukring 99$53It671 of 3'9$S15786.
,- Leg dt drultrlng 3'9S535670 oP dc Un'

ch ron irati c-i n rlchtlng.
..- Rlcht dc bovsnrtc rynchromcghrlng Zo,

dd dc vcdlndlng zondcr mcor ln dc Ycr'
tandlng yrn dc gchakolmol fcn glll$Î.

.-- Druk Àu mct bchufp vln hd vcrdrukcon-
trolcapparaat op dc bwsngtc drukrlng. cn
lecg ai, bii wcf kc kncht dc lchekel'
mofdragcr omleeg bcwccgt.

.-- ContrOlecr de rynChrOnigatl3druk cnltcf3
malcn in bcldc rfchtlngcn.

-- Dc voorgerChrwon rynChrOnlraticdruk bo
druegt 32-36 ltg.

.- fndlcn dc rynchronigatlcdruk nict wordt
bcreikt diencn de drukveren te wordCî YQI'
nicuwd, waarna uitcraard opnicuw dc
rynchronisatiedruk wordt beproeld.

1 . Veerdrukcontroleagparaet 3-9S53ft212
2. Drukrlng 99S'535670
3. Synchronisatle-lnrichtlng
4. Diukring 3'9$535671 of 3-99'531i786

8.

9.

Breng de schakelmofdragef zo og de synchro-
mcshling dat de trekveren zich in de uitspa-
rlngen vàn de schaltelmofdrager bevindon.

Leg de andere synchromeshring oP de ?yn-
chronisatie-inrichting en bevestig de trekve-
ren.
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11.

t

Hoofdr

Plaats de hoofdas met de vooziide omhoog
gericht in de banklchroef.
Breng het naaldlager (23) aen op ds hoofdas.
Brcng hd hoofdastandwiel (221 van de 3e ver-
snelling aan met de schakelvertanding oftl-
hoog gericht.

'12. Breng de schakelring (80) aan op het tand-
wiel. '

De inwendige vertandlng van de schakelring
moet met een glijpassing op de schakelver-
tanding van het tandwiel passen.
In geon geval mag de schakelring met geweld
op het tandwiel worden aangebracht.
Indien de passing niet goed is moet de scha-
kelring worden vervangen door Egn andere.

13. - Verhit de synchronisatie-inrichtlng tot
950 c.

- Breng de synchronlsatie-inrichtlng atn op
de bpievertandlng Yan de hootd$.

- De indraailng van de schakelmofdragcr (0)
moet omhoog ziin gericht.

- Wanneer de synchronisatie-inrfchting lg
afgekoeld moet tegen de schakelmofdragcr
worden getikt om te controlercn ol hif t!î'
f igt.

- Controleer nu de axiale speling vtn hct
hoofdastandwiel (221 van de 3e vsnnclllng.
Deze moet 0,15-0,40 mm bedragcn.

Breng de borgveer (9) aan in de groef, die
zich voor de schakelmofdrager bevindt.
De borgveer moet passen met een axiale spo-
ling van 0,02-0,05 mrn en is derhalve in di-
verse dikten leverbaar.

9
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15. Leg de schakelring (73) op de synchronisatie-
inrichting.
Breng nòt naaldlager (11) aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel (121 Yan de 4e Yer-

snefling aatl. Breng de schakelvertandlng Yan
hd tanOwiet in ingriiping met de lnwendige
vertandlng Yan de schakef ring en duw het
tandwiel omlaeg tot het aanligt.

16. Vsrhlt de lagerbus (13) tot 12Ú C en breng op
de bcùreffende pfaats Yan de hoofdas molyb-
decn-dlsulfide Yet aan.
Breng de lagerbus aan oP de hoofdas tot hil
aanligt.
îk, nadat de lagerbus is afgekoeld, deze nog
eyen na om te controleren ol hii aanligt.

Controleer de axiale speling ven het hoofd-
astandwief (12) van de 4e Yorunslling.
Deze speling moet 0,1H,50 mm bedragen.

1à. Span dc troofdar ln mct dc echtcziidc oftl-
hoog gericht.
Breng op hct naaldlagcr (25) wÍ olfc rtn cn
brcng hct naafdlagcr aln oP dc hoofdu. c

Breng hd hoofdastandvufel (26) Ytn dc 2c Ycr'
rnclllng tln met dc rchakcfvertandlng orì-
hoog gerfcht.

'17.

10
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19. Breng de schakef ring (81) ean op het tandwiel
(26).

27

29

20. Vemarm de synchronisatitinrichting tot
85o C en breng de synchronisatie-inrichting
aan op de spievertanding Yan de hoofdas.
Tik nadat de synchronisatie-inrichting is afge-
koeld deze nog even na om te controleren of
hij goed aanligt.
Controfeer de axiale speling van het hoofd-
agtandwiel (26). Deze moet 0,15-0,40 mm be-
dragen.

28

27

21. Breng de borgveer (28) Een in de groef, die
zlch yoor de gchakelmofdrager (271 bevindt.
De axiafe speling yan de borgycor moet 0,02-
0,05 rnm beclragen. Do borgvcer lg lcvcrbaar
ln divcrse dikten.

22. Leg de schakelring (88) op dc rynchronisatie-
lnrichting. Breng wat olle etn op hot naafd'
lager (30) en breng het naaldlagar aan oP de
hoofdas.
Breng het hooldastandwiel (31) van dc le Ysr-
gnelling zo op de hoofdas aan, dat de schakef-
vertanding in ingrijping is met de inwendige
vcrtanding Yan de achakelring.

11
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23.

24.

Verhit de schakelring (32) van de achteruit-
yercnofling en de lagerbus (ÍXl) tot 8{io C.
Breng de schakelring aan op de spievertan-
ding van de hoofdas tot hii aanligt, en breng
dan de fagerbus aan tot hii aanligt tegen de
gchakelring.
Controleer wanneer beide onderdelen ziin al-
gekoeld, of ze goed aanliggen, door ze nog
even na te tikken.

Breng de kool van het naaldlager (34) aan in
het hooldastandwief (35) voor de achteruit-
Yorcnelf ing.
Breng in de kooi lagervet aan en duw de naal-
den in de kooi.
Bdrnsrff rc 

Hffils H::: ff:,?.r":I'J.T^Í;
altijd naalden uit één verpakking,
dus van dezelfde toferantiegroep.

Breng het hoofdastandwiel (35) voor de ach-
teruitversnelling aan op de hoofdas, met de
schakelvertand ing ornlaag gericht.

5354î8

Breng de oprluitring 3-99-ff1541E mct dc bil-
behorende borgveer op de as aan on zorg dat
hij aanligt tegen de lagerbus (33).

25.

12

26.
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27. Span de hoofdas in met de vooziide omhoog
gericht.
Brcng op het nealdlager (14) wat olie aan en
breng het naaf dlager aan op de _hooldas.
Breng het hoofdastandwiel (15) voor de 5e
vergn-elling aan met de schakelvsrtanding oflì-
hoog gericht.

16

î8

72

15

28. - Breng de schakelring (721 aan op de sche-
kelvertanding van het hootdastandwiel (15).

Let erop, dat oon schakelring wordt inge-
bouwd, die aan de ziióe van het tandwiel
niet is ingedraaid.

- Venvarm de synchronisatie-inrichting tot
850 c.
Breng de synchronisatie-inrichting, met de
ingedraaide ziide omfaag gericht' aan op
de spievertanding van de hoofdas.

- Controleer de axiale speling van het tand-
wiel. Deze moet 0,15-0,45 mm bec,ragen.

29. Zie 3-02-1 (38 Vm 41).

30. Controfeer de passing Yan de gchakelring (8)

op de schakelwrtanding van de price-as.
Breng daarna de gchakefrlng aen op de sYh'
ch ron isatie-ln ri chti n g.

5785

Rollager
Synchronisatie-fnrlchting Yan de 5€ en 6e
Ysrsnelling
Hoofdastandwiel van de 5e Yersnelling
Hoofdastandwiel Yan de 4o versnelling
Hijsoog 3'9$535785
Hoofdastandwiel yan de 3e vprsnef ling
Hooldastandwiel van de 2e versnef f ing
Synchronisatie-inrichting Yen de le en 2e

vcrcnelling
31. Hoofdastandwiel van de 10 Yersnelfing
35. Hoofdastandwiel Yan de achterulWersnel-

llng

13
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gZ Brcng hst hijsoog 3'9$535785 aan in de scha-
kelmol (10) yan dc 3€ en h Yertnelling en
brcng dc hooldar lsn in het huis door eerst
dc achtorzlide op zifn pleats te brengen en
den dc vooziidc te laten zakken.

33. Ac 3-0&1 (UVm 46).

Med met behulp ven een dleptemaat de al-
stmd ,,g".
Let hferbif op dat de borgveer (3) aanllgt tegen
de voozijde van de groef.

Zorg door de schakelring (8) te draaien dat de r
conussen yen de synchromeshring en yan de
schakelring good gecontreerd aanliggcn.
Mcct met behulp yen eon dieptemaat op twee
tcacnoitcr elkaar gelegen plaatsen de afstand
,,b" gn bepaaf het gemiddelde yan de hfleo
waardgn.
De wlring (7) moet oen dikte hebben van
b-a-0,6mm.

Kleel mgt behufp van vet de vufring (7) op lifn
pfaats in de gchakelring (8).

34.

35.

14

36.
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97, Plaats de prise-es in de boring en tik hem met
behulp van oen zachte hamer voorzichtig in
hd huis, en draai daarbii de prise-as voort-
durend. De gchakelvertanding Yan de prioe-as
moet in de Inwendige vertanding Yan de scha-
kclring (8) worden aangsbracht. Let op dat de
vulring (7) op zlfn plaats bfiftt.
Wanneer de borgveer (3) goed aanfigt tegen
hd huis, bevindt de prise-as zich op ziin
plaats. Controleer dan nog egns de synchroni-
ratie-gpefing. DsE most groter ziin dan 0,6
mm (zie ook 20).

38. Zle 3-02-1 (48 Vm 65).
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