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SCHAKELMECHANISME VERSNELLINGSBAK
AK 6-90, s 6-90
1. t{uldlrgcr

Z Vrning
3. Nufdhgcr
1. Kopprllsng
5. Borgvrer
0. Splltron
7, Kroonmocr

t. Slcun

12- Kroonmoor

17. Kroonmoer
34. Mocr
35. Schakelvinger
36. Aenslagring

13. Rol
î4. Dneias
15. Schrkclvingcr
16. SplltPcn

37.
38.
39.
40,

9. Vcning
10. Bout
11. Splltpen

41. Vecrschotcl
12. Drukvcer
4.3. Drukvcer
11. Vccnchotol
4ei. Knop

Spanstift
Spanstift
Mogncmcr

46. Koppclrtang
47. Koppclsbng
4E. Vcnnclfingrhcndcl
49. GlUbougel
50. Schekcfvorlt
51. Ring
52. Vconing
53. Lrgcrpcn
54. Schekclvork
55. Schekrlvorft
56. Gfifrtccn
5?. Schefrfvork

Arrctcrlngsector

5E. Gllifocn

59. [rgPrPcn

Gi. Aftllcfitho.f

t6. trgpntocl
6?. Lrgrr

Ct. Vrrrlng
C0. Bout '
70. Kogcl
71. Afrtrndbug

7Z Spic
73. Vrrring

H

71. Mocr
75. Scheklllteng
76. Brugcl

Tl. Tnltvlor
78. fQgclkoPPcling
79. Moor

t0.
!1.

lGgclltoPPcling
Mocr
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E3. Mocr
E4. KogclkoPPellng
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INSTELLEN VAN DE STAHD VAN HET
VERSNELLINGSHENDEL
Ycnnrlllng$cndcl uootverrlr

Ycrpl eatg.n

Kogelkoppeling (A) indraaien.
Vcrrncf ||ngrhcndrl rchlctueertr vcrplretron

Kogelkoppeling (A) uitdraaien.

Vrrrnrflfngrhrndrl nrer llnkr vcrpfeatrn
Reacticstang (B) inkorten.

Yrnnrlllng$e'ndrf nrrr rrchtr vrrplertrn
Reactlertang (B) verlengen.
Hst yerunelflngshendef behoort in ,,ngutraal" foodrecht op de cabinevloer te staan.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

1

. Vesrdrukcontroleapparaat

3-9S535212

Z Drljvcr voor naaldlagers (1 en 3)

3-99-535661

3. Blnncntrekker yoor naaldlagers

(1 en 3)

3-9$535787

4. Hulpstuk bij binnentrekker 3-9S535787

3-99535790
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TECHNISCHE GEGEVENS

1.

2,

Arldr rprflng úfn d. gflfrlrnon (56 rn 58) ln
dr rdukrfmoffon
0,4-0,9 mm
lictcn: voclermeat.

Afrb rprllng
Irooffi

Vrrtrrcht rrn dr grotr drukurc (f3)
L = 32mm

P - 5,2-6,4 kg
Meten: dieptemaat en veerdrukcontroleapparaat 3-9$535212.
(L: lengte yan de vecr onder de genoomde bolasting

urn do gf[btugrl (fg) In hot
vrn Ò mùtrrufturnnrfllng

0,H,7mm
tfdm: dlcptcmaat

Vrilnchl

4.

P: veerkracht.)

of voclermaet.

urn d. Ihfnr drukur r (f2)

t 29mm
P '' 10,8-13,4 lrg
llcten: dlcptcmaat
L

5.

Arnhulkopprl urn Ò frgprp.nnon (sil rn 59)
20 mkg
Meton: momentrfeutot.

on veerdrukcontroleappareat 99T535212.
(L: lcngte yan de veer onder de genoemde belertf ng

P: werkracht.)

UIT ETJ(AIN NETEN
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1. Plaats de versnellingsbak verticaal.

Verwifder de Plug (40, 3pO1'1) cn de bouten
(39, 42,6,70 en 71, 3-01-1) ult het dcltlel.
3
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Verwijder alfe lagerpennen (53 en 59), behafve
dle van de 5e en 6e ve6nelfing, uit het huis.

5. Markeer

de stand en de plaatr van elke !cha-

kelvork.

Neem de schakelvorken (50, 54 en 55)

uit

de

vergnellingsbak.

55

54

het hifsoog 3-9$53565S zo aan het
dckscl, dat het deksel, wanneor het omhoog
wordt getrokken, horlzontaal hangt. Tik het
dckgcl los on hlfs het voozichtig omhoog.
Zadn U dc schakelvorken (50, 54 en 55) kunt
berclken moct U yan elke koppelstang de borlng markersn, waarln de meeneernpon van de
rchalofvork zich bevindt.
Daama mosten de schakelvorken zo worden
gedraaid, dat dc meenoompen Yan de schakelvork uit dc boring van de koppefstang wordt

4. Bevcctlg

gcnomcn.
Nccm nu het dekscl yan de versnellingsbak.

*1\
Neem de lagcrpsnnen (59) Yen
Yonnelling uit het huig.

dc 5c cn 0c
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3-99-535787
3-99-535790

7. Verwijder de schakelvork

(57).

9.

In de schakelvorken bevinden zich gliistenen
(56 en 58) en naaldlagers (1 en 3).

De schakelvork (50) yan de achteruitversnslling is voorzien van een schakelbeugel (49) in
plaats van glijstenen.

Ds naaldlager die zich in bf inde boringen
bevinden, worden verwijderd met behulp van
eon binnentrekker 3-9$'535787 en oen hulpgtuk 3-99'535790.
Uit doorgaande boringen moet het naaldlager
worden vemijderd met behulp van driiver
3-9S'535661.

8.

Doorgnede van oon S 6-90 versnelf ingsbak
ovor de synchronlsatitinrichting van de 5e en
Ee vcrsnelling, gezien in de riirichting.
1.

Schekelvlnger (35) yan de 5e sn 6e Yorrnelling

2.
3.
1.
5.
6.

Schakelvork (57)
Legerpannon (59) van 5e en 6e versnelling
Glifsteen (58)
Pfug (63, 3-01-1)
Tandwicl (53, 3-02-1 /A3/4) van de hulPas

10.

Tik de borgplaat (U.3-01'1) los en venviider
de arretering (43, 3-01-1).

Span het deksef

in de bankschroef.

Het el-

dichtvlak moet omhoog zlin gericht.

5
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11. Verwlfder dc bouten (8, 3-01-1) en neem het
deksel (47,3.01-1) van het deksel (35, 3-01-1)

14. Verwijder de drukveer (43) indien deze nu yrli

l!.

af.

:

I
r
\

rrt-\

À
1Z Ncem zonodig het deksef (6, 3.\01-1)
borlng.

uit

de

15.

Schulf en draal dc dndu (14) zo, det dc
schakelvinger (35) wordt gcplretrt, zodt hlcr
algebeeld.

535431
13.

Necm de drukveer (49, 3-01-1) on de pal (so,
3-01-1) uit de boring.

16.

Druk met behulp van dc rpenpfatcn 3€€r

531131 de veerschotel (tlf) near binncn.
Necm de borgyecr (45) ult de draelar.
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17. Vcrwifder de yeorschotel (441
drulcvecr (43) Ytn de draaias.

lE. Vctvlfdcr de klcinc drukveer
rchotd (41) Yuì dc drreias.

on cle grote

20. Neem de koppefstangen (46, 47 cn 4) Yrn de
rchakefvingers.

(421

on ds veer-

21. Tlk de rpangtiften (37 cn 38) mst bcltulp vtn
ecn doorslag ult dc mccncmcr (39).
Hicrbij moet de draaias in do rtend wordcn
gcfaten waarin hlj onder 15 ir gcpfaetst.

17

1L

19. Houd de draaias zoafs onder 15 alngegeven
cn ncem de bfokkeerstift (18, 3-01-1) ult hst

dcksel.

'

?2. Plaats de draalas (14) In dc vrffstand.
Vcrwljder de bouten (15, 3-01-1) cn tlk het
fagcrdeksel (17, 3-1&1) met bchulp yln con
zachte hamer fos.
7

fúE h th. Ìfthodrntr
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29. Vcrwljder de draaias (14) afs vofgt uit het
dekgcf:
Pfaats alle gchakelvingen (15 en 35) in fljn.
Trek aan dc draaias tot hij tegen e€n harde

-

--

.-

dc rolfen (13) uit de draaiar cn
neem het fagerdeksef (17,3-01-1) van dc

25. Verwijder
draaiag.

renCeg ltoot. Do rol (13) yen dc arreterfngscctor (40) gtoot nu tegen het naaldlager (4, $01-1).
Tlk nu mct behulp ven eon zachte drifver
voozlchtfg de draaias verder, tot het naaldlagcr (4, &01-1) uft zljn borlng lr.
Hd narldlagr wordt hicrbif berchadigd en
ken nfct opnia,m worden gebrufkt.
Ì.fccnf dc gcnocmdc rof (13) uit de draaiag.
Trck dc dnder ult h€t dcksef en ncem tegdlffrcrtifd dc rchekcfvlngerr (15 en 35), de
arrrtcrfngrcctor (40), de mconemcr (39),
dc afrtandrfng (36) en hct naaldlagor (4,
3-01-l) van dc draeiar.

535660

1L
dc oflckccnfng (13, 3{1-1},
de gtolkesrrlng (12. 3{1-1}, hd neeldhgcr
(14,3r0f-11 uit hd lagerdckgcf (17,3{11-1}
door dc drfjver 3-9$535660 tcgcn hct nufdfager tc pfaatrn en dan dc dric ondcrdclcn

24. Neem zonodig

.\i

24. Ncem

tegelifkertifd ult hct lagedeksef te drifvrn.

de drukveer (19, 3-01-1) en de

(20, &01-1) uit dc boring.
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN
Reinig alle ondàrdelen goed en controleer ze. Let
hierbij op het volgende:

Oflfrtrnot rn glllbrttgcf
@ntroleren op sliftage aan de drukvlakken.

-

Controleren op sliitage aen de pennen.

-

Controleer de naaldlagers en de lagerpennen
op beschadiging en sfiitage.
Smeer de naaldlagers bij het monteren in met
olie.

Controleer de plaatsen yan de draaias, waarop

de naafdlagers lopen, op sfiitage en beschacliging.

Icfirfrfuorltrn

'-

Ìfildlrgcrr

Controleren op Yervorming.
Controleer de boringen voor de gliistenen oP
op rlijtage en begchadiging.
Controleer de speling ven de gliistenen in de

Drrrlet
Controfeer de draaias op bramen bii de boringen
on uitsparingen en slijp de bramen zo nodig weg.

rchakelYork.

II{ E]J(AAR ZETTEN

ú. oúú $!f-1,
dfrÍ tftttn'.

,,YooÉrnldlng.rt toor

hrl ln

535560

535659
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1. Breng de oliekeerring (13, 3-01-1) met behulp
ytn driiver &9$,535659 aan in het lagerdeksel
(17, 3-01-1).

Do eldichtlip moet, indien het lagerdeksel is

gcplaatst zoafs op de afbeelding, omlaag ziin
gcrlcht. De oliekeerring moet aanfiggen tegen
dc borgt In het lagerdeksel.
Breng met behufp van dezelfde drliwr de stolkeerring (12, 3{)1-1} aan ln de boring tot hii
aanf

yan drijver 3-9$535660 het
naaldlager (14, 3-01-1) aan in het lagerdeksel
(17, 3-01-1). Let or daarbil op dat de driiver
op de zijde yan het naaldlagcr wordt gcplartst'
waer de rand van de buitenring het dikst is.

2. Breng met behulp

igt tcaen de oliekeerring. De afdichtlip

moct omhoog ziin gericht.

I
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3. Brang het lagerdeksel (17, 3-01-1) aan op de

5.

draaiar (14). Het afdichilfak is van de schaksfhelboom af gericht.

Breng de schakefvingcrs (15 en 35) aan. Dr
halfronde uitsparfngcn moaten aen die zlide
worden geplaatst, waer later de blokkcentift
(18, 3'01-1) wordt geplaatst.
Lrl op: Bil de S 6-90 vercnellingrbak ziin de
vier schakelvingers gef iik.
Blf de AK 6-90 ig in eon Yen dc scha-

kelvinger! (15) een boring rrngcbracht yoor de arreterfng ytn dc achteruitvergnelllng. Deze gch*clvlngcr
moet aan dc buitcnziide wordcn gcplaatst.

II

4.

Kleel met behulp yan vet de rollen (13), die
met ,,2" zijn aangeduid, in de draaias.
1.

Draalas (14)

2. Roffen (13) die nu worden aangebracht
3. Rollen (13) die later worden aangebracht

10

0.

Schulf nu ds draaiar (14) ln hst dckrcl (3{i,
&01-1). Schuif de draaiar eorrt doot dc !chtkelvingcru on breng dan dc eenrlagrlng (36)
en de mecnemor (39) een.

E)A F

Scnaxetmecnanrsme lFl
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7. Breng hct naaldlagor (4, 3-01-1) aen op

de

drraias. D€ zijde, waar de rand van de buitenrlng hd dikst lg, most naar de mecnemer (39)
zifn gcrlcht.

9. Breng het naaldfager (4, 3-01-11 als volgt

aan

In de boring:

-

Pfrets cen rteeksfeutef met ocn lfcutclwijdte yan 27 mm over dc drreier, tegcn
hct naaldleger.
Druk nu mct bchulp yln ccn hcfboom cn
dc $ecklfcutcl het naafdfrgff gcftccf in dc
boring.

8.

-

Breng de angteringssector (40) ean. De

rrrgtg€mokken moeten naar de corrssponderende boring in hot deksel (35, 3-01-11
zljn gericht.
Schuif de draaias nu zover, dat de overgebfewn rol (13) kan worden aangebracht.
Kleef deze rof door middel van vet in de

10. Breng op de eldichtvfakken ven hct hgerdekgef (17, 3-01-1) cn (35, 3-01-11 vfosibarc
pakking aan on bcvestig het dcftrol (17;
3-01-1) door middel van de bouton (15,3{1'1)
met veerringen (16, 3-01-1). Haal de bouten
aan met esn aanhaafmoment Yen 2,5 mkg.

boring.

-

Breng dc pal (19, 3-01-1) en de drukveer
(20, 3pO1-1) aen in de boring (zie ,,uit el'
kaar nomen" 241.

-

Plaats

de arreteringssector (40) on

de

rchakefvingerc (15 en 35) verticaal omhoog
cn draai de draaias zo, dat de gchakelhefboom verticaal omlaag is garicht.

De draaias kan nu geheel

in het deksel

worden geduwd.
11
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11. Pfaatg

-

de meensmer (39) in de iuiste stand:

D,s borlngen Yoor

de spanstiften

13.

moeten

vrlf zijn.
Bli verticaal staande arreteringssector (40)
moet de kam Yan de meonemer naar de

Houd de schakelvinger yan de 5e en 6e Yersnelling in de stand zoals hii onder 12 ig geplaatst, plaats de andere schakefvingers verticaal.

borfng yoor dc blokkeerstift (18, 3-01-1)

zijn gericht.
Breng nu de spanstiften (37 en 38) aan. Ze
mogen niet buiten de meenemer steken.

I17

39
nu zo, dat de schakefvinger van de 5e en 60 ygrcnelling wordt verdraaid en breng de koppefstangen (46, 47 en

1Z Beweeg de draaias

14.

-

4) aan op de andere schakelvingers.

12

Breng de blokkeergtift (18, 3-91-1) ean. In
de blokkeerstltt zijn twee ultrparlngcn !!fìgebracht. Bii een daarvan bcvindcn zlch
twee rf ngvormlge grocycn.
Dc uitsparing met de rfngvormlgc grocycn
moet zich bU de schakclvingcn bcvindcn.
De anderu uitsparlng bij dc mccnemcr (39).
Draal nu de draeiar zo, dat de mccnomcr

(39) in de uitsparlng van
wordt geplaatrt.

dc blofrlrccntift

DAF
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15.

Bnng dc vccrlchotsl (41) ren op de draaias
ranllgtt tcaen de borst en breng de
kfcinc drukveer (421 e!n.

tot hii

17. Plaats de schakelvinger Yan de 5e cn 60 volsnelling zoafs onder 12 beschreven cn druk de

drukveren (42 en 48) in door middel van de
rpanplaten 3'9$'535431 .
Breng de borgveer (5) ean, plaats de draaias
we€r in de neutrafe stand en verwiider de
rpanplaten.

16. Brcng de grote drukveor (43) en de Yeerscho-

tcl (41) ean.

de pal (50, &01-1) en de drukwer (49'
3-01-1) aan in de boring.

18. Breng

,

r3
PriaS h úr

l|rttúrnlr

7tm
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rorbdPutilt

hct deksel (6, 901-1) aen in de
borlng Yan hd deksel (47,3'01-1).

n.

Brcng vfoelbare pakklng aen op de afdlchtvlakken yan hd deksef (47, 3-01-1) en het
dckgcf (35, 3{1-1). Bwestig door middef van

21. Maak de gchakelvorken compfeet.

19. Brcng zonodlg

dc bouten (8,3{)1-1} met veerringsn

(9,

3-01-1) het deksef (47,3-01-1) aan het deksef

(3Ii, 3{11-l). Pas op dat de drukveer

(49,

3{11-1) niet wordt beschadlgd. Haal de bouten
aen met eon aanhaalmoment van 2,5 mkg.
14

Neem het defml ult dc benkschroef en lcg hct
met hd parvlak omlaag gcricht.
Breng de arretarlng (4Íì, 3-01-1) met dc borgplaat (U,3p01-11 aarì. Haal de arreterlng etn
en buig de borgplaat om.

Breng nieuwc naaldlagen aan mct bchulp yrn
ecn drljver 3'9$535661.
Pfaatg de drljver daarbif op dc zlfdc yln hct
naafdlager weer de rand van dc bultcnrfng hct

dlkst

lg.
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l{el deknl (35, 3-01-1} wordt per op hct hulr r!hgcbncht nedet dc ycrrnclllnglbek ycrder gchccl
In rllnr lr gczct cn ook ccn evcntucle uoorrdtrkolbek lr mngcbnclrt.

22. Breng de complete schakelvork (57) aan op de
rchakef mof (18, 3-02-1 /A3/41. Zorg, dat de
ultrparing yoor de meenemer (35) zich aan de

fulrte zljde bevindt.

24. Breng de overige rchakclvorken (50, $4 cn 55)

un

in de juirte rtand en op dc fuirte plute.
De rtand cn dc plaate zijn b|| hct ult clkear
nemcn ggmffkccrd.

50 49

29. Breng op de schroefdraad van de lagerponnen
(59) on op de vlakke zijden ven de veerringsn

25. De juiste positie van de gfifbeugel (49) is hier
afgebeefd.

(2) vfoeibare pakking aan.
Houd de schakefvork (57) nu zo, dat de naaldlagers zich ter hoogte van de boringen In het
huis bevinden en breng de lagerpennen ean.
Haaf de lagerpennen aan met een aanhaalmoment van 20 mkg.
15
Print d in lho î{rthortrndr
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26..- Breng dc pakking

---

(51, 3{11'1) aan op het

hul!.

Brcng aan hot dcfrsef (35, 3'01'1) hct !iig:
oog Lg+,S35658 aan en hang het deksel
boven de versnellinggbak.

Bevcctlg dc gchakelvorken aen de koppelItangen.
Zorl ofvoor, dat de mccnccmpen van elke
gcnetelvork in de fuirte borlng Yan dc botrcffcndc koppelrtang wordt geplaatst.
Elcze boringen zifn bif hst ult elkaer nomen
gcmarkgerd.

n.

16

Brcng nu allc lagerpenncn (5ÍI en 59) aan Zoalr bcrchrcven onder 2Fl.
Lrd hct dskscl zakkcn en zorg ervoor, dat de
gchakclvlngcr (35) in de uitsparing van de
gchakcfvork (57) wordt geplaatst.

8, 70 en 71, 3-01-!)
aan. Haaf de bouten kruislings en gelifkmatig
aan met eon aanhaalmoment Yan 4,9 mkg.

28. Breng dc bouten (39, 42,

Veruijder het hiircog en breng de plug (40,
3{)1-1) aan. Haaf de plug aen met ecn 88rìhaalmoment Yan 6 mlrg.

