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25.
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12. Kniekoppeling
13. Slang
14. T-koppeling
15. Sf ang
16. T-koppeling

1. InstructiePlaat

2. Dckscl
3. Moer

4. Knop
5. Schakelventiel
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7. Bout
8. Kous
9. Slang

18. Klembancf
19. Kous
n. Baniobout
21. Afdichtring
22. Banio

10. KoPPcling
11. Slang

Hooldventiel

34. Stltt
35. Rtng
36. Moer
37. Stofkap

28. Pakkingring

38. Splitpen
39. Ring

n.

Drukveer
30. Klep
31. Drukveer

40. Afdichtring

32. Borgveer

18. Afdichtring

33. Gring

4.

27. Plug

. Slang

6. AfeluitPlaat

Beugel
Steun
Moer

41. Nippel
42. Banio

Banjobout

45. Veerring
46. Steun
47. Bout

48. Lagerbus
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52. Schekelcilinder
53. Aldichtring
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Afdichtring

50. Manchet
51. Zuiger
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54. Nippef
55. Afdichtring
56. Koppeling

li 'ff

57. Ring

I
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58. SpfitPen

I
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59. Moer
60. Ring
61. Bout
62. Schakelhefboom
63. Koppen
64. Afclichtring
65. Mocr
66. Balg
67. Zsel
68. Gaflel
69. Nippel
70. Bout
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71. Aldichtring
72. Afdichtring
7fl. Koppaling
74. Wartcfmosr
75. Klcmring

76. Banio

Tl.

Slang

78. Afcfichtring
79. Baniobout
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80. Slang
81. Banio
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82. Afdichtring
E3. Refaisventiel
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84. Deksel
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85. Vcening

E'

86. Moer
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TECHNISCHE GEGEVENS
SIrg Yln rchrkdclllndor

58 mm

Ymtcfmogellf khcld uln geffrf

12 mm

INSTELLEN VAN HET HOOFDVENTIEL

f

n subgroep 3-0G1, blz. 7, is reeds

beschreven,

dat de voonchakelbak alleen kan worden geschakeld bij ingetrapt koppefingspedaal.
Hiertoe lr bif de hooldcilinder van de koppefing
een hooldventiel (261 aangebracht, dat door een
steun (241 wordt becfiend. De steun (241 is bevestigd aen de drufistift yan de hoofdcilinder yan de
koppeling.

tle stcun (211 fs voorzien yan sfobgaten om het
tijdstlp, weerop de yooruchakdbak schakeft, in
te stellen.

-

start de motor, zet het versnsllingshendel vrij
en faat het koppefingspedaal fog.
Tracht voozichtig eon nietgecynchroniseerde
versnefling, bijvoorbeeld de achteruitversnelfing in te .schakelen, tot de tandwiefen juist
beginnen te kraken.

-

Trap nu langzaam de koppoling in tot het

-

Houd het koppefingspedaaf in de gevonden
3tand on meot de afstand tussen de steun (241

-

Het hoofdvcntiel meg p8r worden geopond, rysnneer de koppeling vrij is.
Voor hd instelfen yen de steun (241 kan de vofgendc prgccdure wolúcn to€gepast.

kraken juist ophoudt.

en het hoofdventief (26). Deze afstand moet
1,5 mm bcclragen.

-

Trap nu het koppefingspedaal verder In en

controfeer of het hoofdventiel wordt bccliend.

UIT ELKAAR }IETEN

Scù.f.b|llndr
1. Verwljder de rpf ltpcn (58), de rlng '(SZ) en de
koppen (63).
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2. Draai de schakelcilinder (52) van de schakel-

hefboom (62) af. Venvijder de splitpen (38) en
de ring (39) en neem de schakelcilinder van
de steun (46).
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3.

Neem zonodig de steun (46) van het huis door

de bouten (471 en de veerringen (45) te verwijderen.

4. Neem de balg (66) van de schakelcilinder
(52). Draai de moer (S5) los on verviider de
gaffel (68) en de balg Yan de zuiger (51).
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5.

Venvijder

de bouten on de veeningen

en

ne€m het deksel (At) van de schakelcilinder
(52). Ver1r,ijder zonodlg de lagerbus (48) uit
het deksol.

Ncem dc zuigcr (51) ult de schakelcif inder
(52). De aldichtring (ef) kan nu worden Yerwijderd.

7. Dc manchet (50) kan nu van de zuigar

(51)

worden gonomsn en eventuecl kan de zuiger
Yln dc rtang wordcn genomctl.
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

1. Maak alfe onderdefen grondig schoon.

4.

beschacfigingen weg.

2. Vernieuw alle afdichtringen, manchetten, Oringen, splitpennen enz.

3. Controleer de cilinders op beschadigingen.

Slijp van de atdichtvlakken bramen en andere

5.

Smeer de manchetten, O-ringen enz.
siliconenvet, bijvoorbeeld,,West 1 ".

in met

IN ELKAAR ZETTEN

Scmfrblllndrr
1. Breng de manchet (50) aan op de zuiger (51).
Breng zonodig de zuiger aen op de zuigerstang.

Breng de afdichtring (e0)

cn

cfc zuiger (51)

aan In de schakelcilinder (52).
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3. Breng de lagerbus (48) aan in het deksel (&4)
cn bevcctig het deksef door mlddel van de
bouten en de vecrrlngon aan de schakelcilinder (52).

18
81

Brcng dc mocr (65), dc belg (66) cn dc gaffel
(6t) lrn op dc anlgcr (51).

5. Brcng zonodfg dc starn (16) ran op het huls
cn breng dc boutcn (47) cn yccrrlngen (4S)
etn.
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6. Breng de schakelcilinder (52) aan op de steun

-4,
-il
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(46) en breng de ring (39) en de splitpen (38)

aan

:
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7.

De afstand ,,9" Yan het hart van de lagerbus
(48) tot het hart van de boring beclraagt in uit-

getrokken to€stand 228-240 mm, erì
Ingedrukte toestand 170-182 mm.
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Meet in beide standen yan de schakelhefboom de aústand ,,b" yan het hart yan de
lagerbus (48) en het hart van de koppen
(63).

-

-

Vcrdeel de extra slag van de zuiger yan de
gchakefcifindar golijkmatig ovor beide
zijden door de gaffel (68) te yerctellsn,
draai dan de contramo€r (65) yast, en
breng de balg (66) om de gchakefcflinder
aan. Indien een nisuwe schakef hefboom
(6e1 is gemonteerd of indien de stand ven
de schakefhefboom niet was gemarkeerd,
kan het nocfig zljn de stand van de schakelhefboom te wijzigen.
Breng de schakelhefboom zo op de as yan
de schakelvork (24,3-1G1) aan, dat, wanneer de as wordt uitgetrokken, de speling

tussen de schakelhefboom

en de b€-

schermbus (25, 3'-1G1) minimaal 0,4 mm
becf raagt en de schakelhefboom zonder
cnige spanning in de gaffel (68) kan wor-

-

den geplaatst.
Haal nu de moer (59) ean.
7
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Breng de koppen (63), ds ring (57) en de
splitpen (58) aan.
Beweeg door middef van een fuchtdruk yan
4,5-7,3 kg/cm2 de zuiger enkefe malen in
de beide richtingen om te controleren of
alfes in orde ig.
Controfeer tefkens wanne€r een van beide
versnellingen is ingeschakeld of de ingaande as ficht draaibaar is.

