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REVISIE HULPBAK

INHOUD

1. Speciaal gereedschap bfz.
2. Technische gegeven3 bfz.
3. Hulpbak uitbouwen uit voertuig bfz.
4. Hufpbak losnemen ven hoofdbak blz.
5. Hufpbak uit elkaar nemen

o Schakelcilinder yoor,,Low-direct"
(,,Range balc")

- Achtercte lagers van de hulpassen
- Synchronisatie inrichting
o ,,Lou/' tandwiel
-,,OYordrive" schakefcifinder
- Verwijderen Yan linker hulpas
- Uitgaande es en achterste lager3
- Hulpasen

6. Controleren van de onderdelen
7. In elkaar zetton ven de hulpbak

- Algemeen blz. 14
- Huf passen blz. 15
! Uitgaande as en achterste lagers blz. 15
o Linker hulpas blz.22
- ,,Oyerdriye" schakelcilinder . blz.23
- Rechter hulpas blz. 25
- ,,Low" tandwief blz. 26
- Synchronisatie inrichting blz.27
- Lagers Yan hulpasllen blz. 28
- ,,Low" schakelcilinder blz. 29
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2
2
4
4

blz. 4
blz. 5
blz. 7
blz. I
bfz. 10
blz. 1 1

blz. 11

blz. 13
blz. 14



TECHNISCHE GEGEVENS

Arnhaalkoppcfr
Bouten 24 van lagerdeksel 25
Bouten 22 van huis 20 van huf pbak
Bouten 30 van lagerdeksel 28
Bout 69 van schakelvork 70
Bouten 45 van schakelvork 4,4

Moer 39 van uitgaande as 78

Dlklcn drukrfng 73
5,131 - 5,182 mm
5,232 - 5,293 mm
5,334 - 5,395 mm

SPECIAAL GEREEDSCHAP

DAF-nummcr
1. 535775
3. 535777
8. 535895

10. 535897
1 1. 535898

2

Bcnemlng
Hijsoog voor hulpbak
Lagertrekker Yoor kogellagers 42
Drijver voor borgveer 9
Drijver voor kogellager 42 en rollager 23
Drijver Yoor oliekeerring 37

55 Nm.
55 Nm.
55 Nm.
80 Nm.
80 Nm.

650 Nm.
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'%LI LF^

1 . Synch ron isator
2. Drukveer
3. Schakelring
4. Synchronisator
5. Spie
7. Tandwiel, ,,Lou/'
8. Koppelstuk,,,Direct'
9. Borgring

1 0. Kogellager
11. As
12. Borgring
13. Schakeltandwiel,

,,Low-Direcf '

14. Uitgaande as
15. Ring
16. Tandwiol,,,Overdrivo"
17. Borgring
18. Ring
19. Pakking
20. Deksel
21. Veerring
22. Bout
23. Conisch rollager

met afstandsbur
24. Bout
25. Deksel

A--.

26. Pakking
27. Pakking
28. Huis
n. Veerring
30. Bout
31. Lagerbur
32. Worm
3Íl. Wormwid
34. Lagerbus
37. Oliekeerring
38. Aandrijtflenr
39. Moer
40. Rollager

Flg. I

REVISIE HULPBAK

41. Hulpas
42. Kogellager
4il. Borgring
U. Schakelvork
45. Bout
46. Pakking
47. Range cif inder
48. Bout
49. Schakelas
50. O-ring
51. Zuiger, rangreilinder
52. O-ring
53. O-ring
54. Moer
55. Pakking
56. Deksel, rangreilinder
57. Bout
58. Veerring
59. Plug
60. Relaisklep kpl.
61. O-ring
62. Deksel, splitler-

cilinder
63. Pakking
64. O-ring
65. Schakelas
86. O-ring
67. Splittercilinder
68. Pfug
69. Bout
70. Schakelvork
71. Pakking
72. Lagerbur
73. Drukrlnj
74. Reparatiolet
75. Tussenlr
76. Borgring
77. Uitgaande u
78. Uitgaande ar, kpl.
79. Ring
80. Ring (P.T.O.).
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HULPBAK UITBOUWEN Ylr VOERTUIG

Ziehet betreffende hoofdstuk.

HULPBAK LOSNEMEN VAN HOOFDBAK

Zie het betreflende hoofdstuk.

HULPBAK UIT ELK/MR NEilEN

Schrkelclllndor voor rrlow-Df rrcl"
1. Verwijder het deksef van de bovenste schakel-

cilinder en verwijder moerr 54 van de schakelag.

2. Verwijder zonodig zuiger 51 uit het huis met
behulp van luchtdruk. Vorvijder zonodig O-
ringen 52 en 53 uit de zuiger.

3. venrijder bouten 48, waarmes de schakefcilin-
der aan het huis van de hufpbak is bevestigd.

'\?ì 48
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4. Trek de schakelcilinder uit het huis van de huf p-
bak. Verwijder zonodig de O-ring 50 uit de scha-
kef cilinder.

5. Verwijder bouten 45, neem schakelas 49 uit
schakelvork 4 en ne€m de schakelvork van de
schakelmof.

Achtcntr lrgon uln do hulpmrrn.
6. Verwijder beide lagerdeksels 25 van de hulp-

assen.

REVISIE HULPBAK
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7. Verwijder borgringen 43 van iedere hulpas.

8. Tik hulpassen 41 ongeveer 12 mm. vooruit.

9. Tik nu de hulpassen zovor achteruit dat de

borgveren van de lagers uit de boringen ziin.
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10. Verwijder met behulp Yan trckker 535777 de
rollagers 42 van de huf Passen.

S ynch ron lrltlo-ln rf chtf n g
11. Duw de vooziiden van de hulpassen uit ef kaar

en yerwijder de synchronisatie-inrichting van de
uitgaande ag.

12. Trek synchromeshring 1 van de blokkeerstiften,
die zich op de synchromeshring 4 bevinden. Leg
gedurende deze handeling een doek over de
synchronisatie-inrichting om wegspringen van
de veren te voorkomen.

RTO 9s13
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13. Verwijder schakelmof 3 van synchromeshring 4.

,rlow" lendwfd
14. Verwijder spie 5 uit de uitgaande as.

15. Verdraai drukring 73 zo, dat de spievertanding in
de spiebanen Yan de as past.
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16. Trek ,,Low" tandwi el7 en de Otfting Yan de a!.

17. Verwijder schakelring 8 van de e3.

18. Verwiider rschter hulPal 41.

REVISIE HULPBAK
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Ovcrdrlvc tchekcfcllf ndrr
19. Verwijder borgschroef 69 waarmee schakelvork

70 aan schakelas 65 is bevestigd.

20. Verwijder deksel 62 van de schakelcilinder. Ver-
wijder indien nodig plug 59 en de relaisklep.

21 . verwijder schakefcif inder 67 uit het huis.

66 64
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22. Neem zonodig schakefas 65 uit het huig en O-
ringen 6E on 64 uit de gchakelcilinder en de
schakele!.

Vrrulfdrnn utn do lfnkr hulPo
23. Verwijder linker huf Pas 41 .

Ullgeendr tr .n rchtonlr legln
24. Tik uitgaande as 77 vooruit, uit het achterste

rollager 23. Venviider de afstandsbus van de as.

REVISIE HULPBAK

-tt | - /\\
att V tr \
//^ A- \
, I t \ ^ì

;,ffi
-\\v^/t n \\ , t,

\f ' \>:--t I I

\v \--l -f\\ I'\\^,\^t
\\ I I t-\\v u//

67
Flg. 23

OoOO0

o o/--l \\ lll \*)LíI l\o

Flg. 2tl

11



ll;l I
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25. Pers de uitgaande as uit overdrive tandwief 16 en
voorste rof lager 23. Hierdoor komen tandwiel 16,

de afstandring 18, de afstandring 15 en voorste
rollager 23 vrij. Verwijder indien nodig borgyeer
17 uit de binnenomtrek van het tandwiel.

26. Verwijder borgring I uit de voorzijde van het
dunne gedeelte van de uitgaande as.

27. Trek tussenas 75 yan het dunne gedeefte van dc
uitgaande as.Gebruik schakef mof 13 als aangrij-
pingspunt voor de armen van de trekker. Vervij-
der kogelf ager 10, lagerbus 72 an de borgring uit
de hoofdas.

Flg.27
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28. Verwijder lagerdeksel 28. Verwiider de oliekeer-
ring uit het lagerdeksel.

29. Verwijder achterstc lager 23, de twoe buitenrin-
gen en de afstandbus uit de boring van het hui3.

Hulperfon
30. Trek de binnenring van het rollager 40 van de

vooziide van de hulPassen.

Opmrrtlng:
Oà frutpa$en van de hulpbak en de drie tandwielen
zijn bij de labricage aan elkaar gelast en kunnen dus
niet uit elkaar worden genomen.

REVISIE HULPBAK

Iffi{(q
Flg. 29

Flg. 30

Flg. 31
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDÉLEN

Legen
Reinig alle lagers goed.
Controleer kogels en loopringen op puties en
andere beschadigingen.
Smeer de lagers in met olie en controleer de

' axials en radiale speling.
Controleer de passing van de buitenringen in de
boringen van het huis. Af s de buitenringen te veel
ruimte hebben in het huis, moet het huis worden
vervangen.

Tendwlefen
Controleer de tandwielen op putjes.
Controleer de schakeltanden op sliitage, taps-
heid en beschadigingen.

Splcvcrtrndlngon
Controleer de spievertandingen van alf e assen op
slijtage. Als de vertanding is ingedrukt, moeten
de assen worden vervangen.

Drukrlngcn
Controleer de drukringen op groeven en buiten-
sporige slijtage.

Glotffzcnn ondcrdclrn

- Controleer de gietijzeren onderdelen op scheu-
ren. Scheuren mogen worden gerepareerd, tenzij
ze uitkomon in lagerboringen.

Ollcefdlctttlng

- Controleer de oliekeerring in het achterste lager-
deksel.

IN ELK/fuÀR ZETTEN

Algcmoon
1. Maak alle delen van het huis grondig schoon.
2. Vernieuw alle pakkingen.
3. Breng op de schroefdraad yan alle bouten, vooral

die aan de ondezijde, vfoeibare pakking aan.
4. Smeer af le drukringen en spiebanen van de assen

in met molybdeen-disulfide vet. 6.
5. Gebruik geschikte drijvers bij het aanbrengen yen

14

Lagerdekrefr
Controleer de lagerdeksels op slijtage en groe-
ven, veroorzaakt door de druk van de buitenring
van het lager.
Controleer de boringen van de lagers op slijtage.

Schekelvorten
Controleer de schakelvorken op slijtage en ver-
vorming.
Controf eer of de borgbouten in de schakelvorken
vastzitten. Haal ze zonodig aan en borg ze op-
nieuw.
Controleer de schakefmoffen op buitensporige
slijtage of verkleuring door overhitting.
Controleer de schakeftanden op indrukkingen
ten gevolge van het niet geheef ingeschakeld zijn.

Sy nch ron lretlc-ln rlchtlng
Controleer de synchromeshringen op bramen,
ongelijkmatige en buitensporige slijtage op het
contactoppervf ak.
Controleer de stiften op buitensporige slijtage.
Controfeer of de stiften vastzitten.
Controleer de contactoppervlakken op de tand-
wielen op buitensporige slijtage.

Schrkclcllf ndcrr
Maak af le onderdefen grondig schoon.
Vernieuw pakkingen en O-ringen.

- Controleer de gietijzeren onderdefen op schou-
ren.
Controleer de cilinders op beschadigingen.

de f agers. oefen af leen kracht uit op de binnenrin-
gen of tegelijkertijd op de binnoh- en de buiten-
ring. De vuf ring in het Low-tandwief ig leverbeer in
verschif lende dikten om de spef ing yan het tend-
wiel op de hoofdas te kunnen instellsn.
smeer alle o-ringen in met siliconenvst, bijvoor-
beeld ,,West 1".
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Hulprrrn
1. 

'Op 
ieder overdrive-tandwiel is eon tand gemerkt

met een ,,O". Breng Op deze tand een duideliik
zichtbaar merkteken aen, biivoorbeeld met b€-

hufp Yan verl.

2. Verhit de binnenring ven rof lager 40 en breng de

binnenring zodanig op de hulpas aan, dat hii
goed aanligt tegen de borst van de a3.

Ultgmndr lt.n rchtlntl legln
3. Plaats schakelmof 13 op de spievertanding Yan

de uitgaande as met de inwendige spievertan-
ding naar, het van schroefdraad vooziene, einde
gericht.

REVISIE HULPBAK
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4. Pers f agerbus 72 in de boring van tussenas 75 zó
dat de voozijde 1,59 mm dieper ligt dan de
voozijde van de hoofdas.

5. Breng borgring 76 aan in de groef aan het einde
van de spievertanding.

6. Breng tussenas 75 aan op het dunne gedcelte
van uitgaande as 77, De radiafe speling tusen
het dunne gedeelte van de uitgaande as en de
lagerbus is 0,63-0,76 mm.

Flg. 35

Flg. 36

Flg. 37
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7. Breng kogellager 10 aan in tussonas 75 om het
dunne gedeelte van uitgaande as 77. Gebruik
zonodfg een geschikte driiver.

8. Breng borgring 9 aan op de vooziide van het
dunne gedeelte van uitgaande es 77.

9. Breng borgring 17 aan in de binnenomtrek van
overdrive tandwiel 16.

REVISIE HULPBAK
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10. Merk twee willekeurige naast elkaar gelegen
tanden van het overdrive-tandwiel en merk dan
de twee naast elkaar gelegen tanden die er recht
tegenover liggen.

1 1. Plaats de uitgaande as met het, ven schroef-
draad voorziene, einde omhoog en breng
afstandring 15 aan op de as, met de borst onì-
hoog gericht.

12. Breng overdrive-tandwiel 16 aan op de afstand-
ring met de inwendige schakelvertanding onì-
laag gericht.

Flg. 42

Flg. tll
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13. Breng afstandring 18 aan op de a3, met de vlakke
zijde omhoog gerlcht.

14. Verhit de binnenring van het voorste rollager 23

en breng de conus aan op de 83, tegen de
afstandring.

15. Plaats nu de uitgaande 83, met de achtezijde
omlaag gericht, in de bankschroef.

REVISIE HULPBAK

Flg. tlf
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Flg. 40
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Flg. 17

16. Breng schakelring 8 aan op de spievertanding
van de hoofdas, tegen de borgring 12. De scha-
kelvertanding moet omfaag zijn gericht.

17. De vulring 73 is leverbaar in drie dikten (zie
,,Technische gegeveng").
Bepaal nu de dikste vulring, die nog iuigt kan
worden gedraaid in de ringvormige groel van de
hoofdas.
Deze vulring moet later bij het in elkaar zetten
worden gebruikt.

18. Pfaats nu de uitgaande as wser anderiom, dat
wil zeggen met de achtezijde omhoog gericht,
in de bankschroef en brsng afstandbus 23 !an.

Flg. 48

Ffg. {9

20



3 mFTrtfds RTO 9s13

W ER K PLAATS I NSTR UCT I ES

19. Tik de buitenring yen het voórste rolfager 23 in
het huis 20. Plaats de afstandbus op de buiten-
ring en plaats de buitenring van het achterste
rollager op de afstandbus.
Tik dan voozichtig tot de buitenring van het
voorste rollager aanligt op de zitting in de bo-
ring.

20. Pfaats het huis zó oyer de uitgaande as dat de
buitenring op de kooi van het voorste rollager
rust.

21 . Verhit de binnenring van het achterste rollager
en breng de binnenring aan op de as.

REVISIE HULPBAK
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22. Breng oliekeerring 37 z6 in lagerdeksel za aan,
dat de rand gelijk ligt met de rand van het deksel.

23. Breng lagerdeksel 28 aan.

Llnkrr hulpm
24, Breng de linker hulpas op ziln plaatr door dc

gemerkte tand op het overdrive-tandwief vln dc
huf pas tussen de gemerkte tanden yrn het over-
drive-tandwiel l o yen de hoofdas te pfaatsen.

w
Flg. 53

Flg. Sf
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OuudrfYr rchrkrfclllndor
25. Breng O-ring 60 aan in de boring van schakelci-

linder 67.

26. Breng O-ring O4 aan in schakelas 65'

27. Breng schakelas 65 aan in de schakelcilinder.

RTO 9513

REVISIE HULPBAK

65

Flg. 50
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70

69

6s

28. Plaats schakelvork 70 op de schakefmof en
breng schakelcilinder 67 ean in het huis van de
hulpbak. Plaats hierbij de schakelvork op scha-
kelas 65. Haal borgschroef 69 aan en borg hem
door middef van borgdraad.

29. Breng deksel 62 aan op de schakelcilinder met
de toevoeropening naar rechts gericht sn de
opening van de plug omlaag.

30. Breng refaisklep 60 aan; de vlakke zijde moet
naar binnen zijn gericht.

Flg. 59

Flg. 60
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31. Breng plug 59 aan.

Rrchtor hulpm
32. Breng de rechter hulpas op ziin plaats, plaats de

gemerkte tand op het overdrive-tandwiel van de
hulpas tussen de gemerkte tanden Yan het over-
drive-tandwiel 16 Yan de hoofdas.

33. Breng schakelring 8 aan op de spievertanding
van de hoofdas en tegen borgring 12. De scha-
kelvertanding moet naar achteren ziin gericht.

REVISIE HULPBAK
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Flg. 65

Flg. 66

"Low"lendwlcl
34. Breng "Low"tandwiel 7 met de schakelvertan-

ding naar voren gericht aan op tussenas 75,
tegen schakelring 8.

35. Breng drukring 73 aan in het "Low" tandwiel
door de spievertanding van de drukring in lijn te
brengen met die van de as.

36. Breng spie 5 aan, tussen de spievertanding van
de as en die van de drukring, om het tandwiel op
zijn plaats te houden.

Flg. 67
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Synchron f ntlo-In rfchtl ng
37. Plaats schakelmof 3 op de stiftsn van synchro-

meshring 4.

38. Breng de drie veren 2 aan in synchromeshring 1.

39. Plaats synchromeshring 1 op de stiften van
synchromeshring 4.

Flg. 68
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Flg. 71

40. Druk de veren in en druk synchromeshring 1

vof ledig over de stiften van synchromeshring 4.

Legcn Yln dc hulprlren

Opmerklng:
Zorg ervoor dat de gemerkte tanden op de overdrive
tandwielen van de hulpassen in aangrijping zijn met
de gemerkte tanden op het overdrive-tandwiel 16 op
de hoofdas.

41 , Breng de synchronisatie-inrichting aan op de
spievertanding van de uitgaande as"

42. Breng de kogef lagers aan op de hulpassen en in
de boringen van het huis. Plaats hierbij het huis
in esn bankschroef . Zorg ervoor dat de lagers
goed aanliggen tegen de borst op de as, zodat de
groef voor de borgring volledig vrij is.

28

Flg. 73
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43. Breng borgring 4Íl aan in de groef aan de achter-
zijde Yan iedere hulPas.

44. Breng lagerdeksels 25 aan en haal bouten 24
goed aan.

"Low" rchrktlclllndlr

Opmrrtlng:
Afs schakefvork 4 en schakelas 49 op hun plaats
zitten, kan de schakelcilinder eventueel vanaf de
buitenzijde worden aangebracht.

45. Breng schakelvork 4,4 aan op de schakelmof en
breng schakelas 49 aan.

REVISIE HULPBAK
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Flg. Tl

46. Breng O-ring 50 aan in de boring van de schakel-
cilinder.

47. Breng schakelcif inder 47 aan in het huis en
bevestig de schakefcilinder met de fuchtinlaat
aan de bovenzijde.

48. Breng o-ring 52 aan in de binnenomtrek van de
zuiger en O-ring 53 op de buitenomtrek.
Breng nu zuiger 51, met de vlakke zijde naer
buiten gericht, aan in {e cilinder en op de scha-
kelstang.

51s
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49. Breng moer 54 aan op schakelstang 49 en breng
deksel 56 aan op de schakelcilinder. De luchtin-
laat naar linksboven gericht.

50. Hulpbak tegen hoofdbak monteren:
Zie,,Revisie hoofdbak".
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