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WERK PLAATS I N STR U CT I ES

REVISIE HOOFDBAK

INHOUD

Speciaal gereedschap
Technische gegevens
U itbouwen, versnellingsbalt
Vernieuwen van de prise-as, zonder de
versneflingsbak uit elkaar te nemen
Luchtsysteem demonteren
Schakeldeksel uit elkaar nemen
Hulpbak losnemen van de hoofdbak
Hoofdbak uit elkaar nemen
- Aandrijftandwiel, hulPbak

Linker tussentandwief , achteruit
Lagers, rechter hulPas
Hoofdas
Prise-as

- Hulpassen
- Rechter tussentandwiel, achteruit
Controleren van de onderdelen

Hoofdbak
Schakeldeksel

10. Hoofdbak in elkaar zetten
Algemeen
Rechter tussentandwief , achteruit
H ulpassen
Prise-as
Linker hulpas
Hoofdas
Rechter hulPas
Linker tussentandwief , achteruit
Aandrijftandwiel, hulPbak
Rechter hulpas
Koppelingshuis monteren

1 1. Hulpbak tegen hoofdbak monteren
12. Schakeldeksel in elkaar zetten en op

hoofdbak monteren
13. Luchtsysteem monteren

REVISIE HOOFDBAK
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

Hieronder volgt een lijst met speciaal gereedschap
voor het repareron yan de RTO-9513 versnellings-
bak. Dit gereedschap kan worden besteld bii DAF
onder het DAF-nummer ol bij de fabrikant onder het
fabrikant-numrner.
De fabrikant is: Firma Johann Letfekóver

5251 Hartegasse (Bez. Kóln) BRD

DAF-nummar
1. 535775
2. s35776
3. 535777
4. 535778
5. 535779
6. 535780
7. 53584Íl
8. s35895
9. s35896

10. 535897
1 1. 535898
12. s3s899
13. s359tr1

TECHNISCHE GEGEVENS

Arlrlc rpcllng hoofderlendwfclrn
Achteruit:
Vooruit:

Dlklen uulrfngon
wit:
Groen:
Oranje:
Paars:
Geel:
Zwart:

Aenhaelmomcntcn
Bouten 23 van opsluitplaal 22 (Fig. 2) 54 Nm.
Bouten 25 van opsluitplaat 26 (Fig. 2) 35 Nm.
Moer 46 van as 40 (Fig. 2) 110 Nm.
Moer 1 van prise-as (Fig. 2) 387 Nm.
Bevestigingsbouten, hulpbak 54 Nm.
Borgbouten, baladeurassen (Fig. 3) 80 Nm.
Borgbouten, schakelgaffels (Fig. 3) 80 Nm.
Bevestig ingsbouten, koppelingsh u is

tegen voorzijde versnellingsbak 95-101 Nm.
Moeren 23A-250 Nm.

Benemlng
Hijsoog
Trekker
Trekker
Sleutef
Drijver
Drijver
Centreergereedschap
Drijver
Drijver
Drijver
Drijver
Slagtrekker
Centreergereedschap

W ERK PLAATS I NSTR UCT I ES REVISIE HOOFDBAK

RTO 9513

Febrllttnl-nummcr
T-22923
T-9824
T-10325
T-18236
T-18042
T-7551
T-22247
T-16552
T-10064
T-10324
T-18088
T-91 074

0,127-0,976 mm
0,127-0,305 mm

6,299-6,350 mm
6,426-6,477 mm
6,553-6,604 mm
6,680-6,731 mm
6,907-6,858 mm
6,858-6,985 mm
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1. Schakelhuis
2. Bout
3. Veerring
4. Steun
5. Pakking
6. Veer
7. Ring
8. Bout
9. Huis

10. Naaldlager
11. Afdichtring
'12, Hefboom
13. Moer
14. Veerring
15. Spie
f6. As
17. Hefboom
18. Versnellingsbak, kpl.
19. Reparatieset
20. Kogel
21. Veer
22. Pakking
23. Veer
24. Pfug
25. Pakkingring
26. Pen
27. Moer
28. Veerring
29. Tapeind
30. Pakking
31. Centreerpen
32. Plug
33. Huis
34. Plug
35. Pfug
36. Pakking
37. Deksel
38. Veerring
39. Bout
40. Pakking
41 . Pakking
42. Bout
43. Veerring
44. Deksel
45. Plug
46. Bout
47 . Deksel
48. Pakking
49. Magneet
50. Moer
51. Ring
52. Tapeinct
53. Schakelaar
54. Versnellingsbak, kpf ,

55. Deksel
56. Afdichtring
57, Afdichtring
58. Plug
59. Pakking * plaat
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W ER K PLAATS I NSTR UCT I ES
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REVISIE HOOFDBAK

Moer
Kogellager
Afstandsring
Borgring
Tandwiel, prise-at
Prise-as
Lagerbus
Spanstift
Spie
Hoofdas
Schakelmof
Vulring
Afstandsring
Hoofdastantwiel,
3e vergnelling
Hoofdastandwicl,
2e versnelling
Hoofdastandwicl,
1e versnelling
Hoofdastandwiel,
kruip-versnelling
Hoofdastandwiel,
achteruit

19. Borgring
20. Borgring
21 . Kogellager
22. Opsluitplaat
23. Bout
24. Aandriiftandwiel,

hulpbak
25. Bout
26. Sluitplaat
27. Kogellager
28. Aandriiftandwief,

hulpas \

29. P.T.O. tandwiel,
hulpas

30. Hulpastandwiel,
3e vergnelling !

31 . Hulpastandwiel,
2e versnelling

32. Hulpartandwlel,
1e vergnelling

33. Hulpag
34. Spie
35. Spanstlft
36. Spie
37. Rollager
38. Borgring
39. Pfug
40. As, achteruit-

tandwiel
41 . Opsluitplaat
42. Tussentandwiel,

achteruit
43. Naaldlager
43. Drukring
45. Vulring
46. Moer
47 . Prise-as
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35. Schakelstang
36. Moer
37. Kogelkoppeling
38. Pfug
39. Veer
40. Grendelpen
41 . Borgbout
42. Schakelas
43. Schakelvork
U. Kogel
45. Meenemer
46. Pen
47. Schakelas
48. Meenemsr
49. Schakelas
50. Schakelvork
51 . Schakelvork
52. Grendelpen
53. Moer
54. Ring
55. Spie
56. Steun
57. Kogelkoppefing
58. Kroonmoer
59. Moer
60. Trekstang
61 . Moer
62. Kogelkoppeling
63. Relaisklep
64. Deksel
65. Reparatieset
66. Pakkingset
67. Zuiger
68. Opsluitnippel
69. Slang, voedings-

lucht naar refais-

1. Schakef knop
2. Reparatieset
3. Schroef
4. Schakelknop
5. Deksef
6. Verloopstuk
7 . Reparatieset
8. Hefboom
9. Moer

10. Schakelhendel
11. Nippel
12. Huls
13. Wartelmoer

6
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14. Luchtsfang, "Direct",
Spf itterci I inder (zwart)

15. Luchtslang, relaisklep
,,Low" stand (wit)
Tule
Klemband
Slang, voedingslucht
Luchtslang, ,,Low"
Range-cilinder
Kniestuk
Luchtslang, ,, Direct"
Range-cilinder
Steun

Steun
Moer
Veerring
Klemstrop
Reparatieset,
Luchtf ifter
Luchtfilter
Nippel
Drukregelaar
Nippel
T-koppeling
Luchtslang,,,OYerdriYe"
Splitter-cilinder

klep
Bout
Veerring
Kniekoppeling
Pakking
Plaat
Pakking
Bout
Bus
Veer
Pen
Ring
AldichthoeE
Lager, kpl
Lager
Veerring
Bout
Veer
Bol
Pijp
Klemring
Wartelmoer
Versterkingshuls
Koppeling
Schakelknop
Afdichtrubber
Moer
Koppeling
Snijring
Recht verloopetuk
Luchtslang
Dichtring
T-stuk
Koppeling
Versterk ingshu ls
Pijp
Leiding
Kniekoppeling
Overstroomklcp
Splitpen
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3 DAFTrud6 RTO 9s13

W ERK PLAATS I NSTR UCTI ES

UITBOUTYEN VERSNELLI NGSBAK

Zie uit- en inbouwen.

VERNIEUTUEN VAN DE PRISE-AS ZONDER
DE VERSNELLINGSBAK UIT ELKMR TE NE-
MEN

1. Verwijder het deksel en schakel twee versnellin-
gen tegelijk in.

2. Neem het koppelingshuis los van de versnel-
lingsbak.
Verwijder het deksel van het prise-as lager.

Verwijder moer 1 met behulp van speciale sleutel
s35778.
Oeze mocr heclt llnkro drlad.
Tik prise-as tandwiel 5 zo ver mogelijk voor-
waarts.
Vul (bijvoorbeeld door middel van een steek-
sleutel) de ruimte tussen het huis en de borgveer
van lager 2 op en tik prise-as A achterwaarts.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. tl

1. Moer met linkse draad 4. Borgring
2. Kogellager 5. Prise-as tandwiel
3. Afstandsring A. Prise-as
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Ffg. 7

6. Tik prise-as tandwiel 5 we€r yoorvaarls. Het
lager 2 komt nu verder uit het huis.

7 . Vuf de ruimte tussen het huis en de borgveer van
het lager weer op en tik de prise-as weer achter-
waarts.

8. Herhaaf de handelingen 4 tlm 7 zonodig tot het
fager kan worden vstayijderd.

9. Verwijder afstandbus 3.
10. Verwijder borgveer 4 uit het prise-as tandwiel.
11. Verwijder de prise-as uit het prise-as tandwiel.

LUCHTSYSTEEII DEMONTEREN

1. Verwijder de luchtsfang tussen de drukregelaar
en de overdrive-schakelcilinder.

2. Verwijder alle luchtslangen bij de relaiskrep.

Flg. 8
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3 DAFTrtfds RTO 9513

WERK PLAATS I NSTR UCT I ES

3. Verwijder de steun met de drukregelaar en het
luchtfif ter.

4. Verwijder zonodig afle defen van de steun. De
drukregelaar kan niet worden gerepareerd. Als
de drukregelaar defect is moet hii worden ver-
vangen.

5. Het f uchtf ilter kan uit elkaar worden genomen en
de zeef worden gereinigd.

REVISIE HOOFDBAK
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6. Verwijder de luchtslangen van de ,,range"cilin-
der.

7. Verwijder de relaisklep.

8. Verwijder de uitlijnbus uit de relaisklep.

Flg. 13

Flg. 14
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3 DAFTTUdG RTO 9513

W ER K PLAATS I NSTR UCT I ES

9. Neem de relaiskfep uit elkaaf

10. Verwijder de drukveer en de bfokkeerstift van de
relaiskf ep.

1 1 . Verwijder de bevestigingsplaat van de relaisklep.

REVISIE HOOFDBAK

N
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1.

2.

SCHAKELDEKSEL UIT ELKAAR NEMEN

Verwijder de schakelas.
Verwijder de drukveren uit de boringen.

3. Verwijder de bouten en neem het deksel van de
versnellingsbak. Verwijder de kogels uit de borin-
gen aan de bovenzijde van het deksel.

4. venrijder de borgdraad en borgschroeven 41 van
schakelvork 50 en meenemer 48 en verwijder
baladeuras 49 van de 3e en 4e versnelling.

Flg. 19

o

,' .É,
I Fr-.:-

l:-

ocJ

I

12

Flg. 21



3 tnFffi RTO 951 3

W ER KPLAATS I NSTR UCT I ES

38. Pfug
39. Drukveer
40. Grendelpen
41. Borgbout
42. Baladeuras, achteruit en kruip versnelling.
43. Schakelvork
44. Kogel (2 stuks)
45. Meenemer
46. Blokkeerstitt
47. Baladeuras, 1e en 2e versnelling
48. Meenemer
49. Baladeuras, 3e en 4e versnelling
50. Schakelvork
51. Schakelvork
52. Grendelpen

5. Verwijder de middelste baladeuras van de 1e en
2e versnelling op dezelfde wiize en neem de
blokkeerstift uit de baladeuras.

6. Verwijder grendelPen 52.

REVISIE HOOFDBAK

a3
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Flg. 25

7. Venruilder de baladeuras van de achteruit- en
de kruipversnelling

8. Verwijder de twee blokkeerkogels uit de boring.

HULPBALK LOSNEMEN VAN HOOFDBAK

Opmerklngen:
1. Om de range-cilinder te demonteren behoeft de

hulpbak niet van de hoofdbak te worden genomen
(zie,,Uit-en inbouwen").

2. Neem eerst de luchtslangen fos.

1. Schakel twee versnellingen tegelijk in en draai de
moer van de uitgaande as at. Hiervoor is een
dopsleutel nodig met een sleutefwifdte van 70
mm, waarvan de buitendiameter is afgedraaid op
89 mm.

I', -----r-
I
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3 DAFffi RTO 9s13

WER K PLAATS I NSTR UCT I ES

2. Trek de flens van de uitgaande'as af en verwijder
zonodig de worm yan de kilometertelleraandrij-
ving.

3. Verwijder de bouten, waarmee de hulpbak tegen
de hooldbak is vastgezet en gebruik twee van
deze bouten als drukbout om de hulpbak ca. 1 cm.
van de hoofdbak te drukkan.

4. Breng hijsoog 535775 aan. Hang de hulpbak aan
een takel en trek de hulpbak van de hoofdbalt.

Opmcrtlng: Men kan de versnellingsbak ook verti-
kaal plaatsen en dan de hulpbak omhoog trekken.

Voor revisie van de hulpbak, zie het betreffende
hoofdstuk.

REVISIE HOOFDBAK

I

Ffg. 29
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Flg. 31.

Flg. 32

HOOFDBAK UIT ELKAAR NEMEN

Alvorens de hoofdbak uit elkaar te nemen moet de
hulpbak en het deksel worden afgenomen.

Aendrlfltrndwlcf , hufpbrk.
1. Verwijder borgring 19 aan de achterzijde van de

hoofdas.

2. Knip de borgdraad door en verwijder bouten 23
van de opsluitplaat van het kogellager.

3. Druk met behulp van drukbouten opsluitpraat 22
van het huis.

16

Ffg. 33



3 DAFffi RTO 9s13

WERK PLAATS I NSTR UCTI ES

4. Verwijder borgring 20 van de naaf van het tand-
wiel en pers de oPsluitplaat en kogellager 21 van
het tandwiel.

Llnkt lurtontenfrld, lchtcrult
5. Verwijder borgring 4 uit de binnenomtrek van

het achteruittandwiel.

6. Beweeg het achteruittandwiel zo ver mogeliik
vooruit; in aangrijping met de schakelmof.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 3l
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7. Verwijder met behulp van een binnentrekker de
rollagers van de hulpassen van de hulpversnel-
lingsbak uit de boringen.

8. Verwiider de moer en de ring van de as van het
achteruit tandwiel.

9. Schroef de plug uit de as en trek de as uit het huis
met behufp van een sfagtrekker.

Flg. 37

Flg. 38
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3 mFTruds RTO 9s13

WERK PLAATS I NSTR UCT I ES

10. Neem het tandwiel en de drukring uit het huis.
Pers zonodig het naaldlager uit het tandwief .

11. Venrijder de binnenring van het naaldlager en
de opsluitplaat van de as; soms bliiven deze
onderdelen achter in de boring van het huis.

Legcn, rechlcr hulPn

Opmcrkfng:
Het is noodzakelijk de lagers van de rechter hulpas te
verwijderen, alvorens de hoofdas uit te bouwen

12. Verwijder de borgveer aan de achterziide van de
rechter hulpas en tik met behulp van een zachte
staaf het rollager uit het huis.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 40

Flg. 41

Ffg. 42
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Flg. 43

Flg. 44

13. Verwijder de opsluitplaat van het voorste lager
door eerst de borgd raad en dan de bouten te
verwijderen.

14. Tik de hulpas met behulp van zacht gereedschap
ruim 1 cm achteruit.

15. Tik nu tegen de achterzijde van de hulpas tot de
borgveer van het voorste kogellager uit de bo-
ring is.

20
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3 mFTrucks RTO 9513

WERKPLAATS I NSTR UCTI ES

16. Verwijder nu het lager met behulp van trekker
535776 of op de methode, beschreven bii ver-
nieuwen Yan de prise-as.

Hoofder

Opmcrkfng:
Bij ieder tandwief behoort een vulring met inwendige
spievertanding en een afstandring met uitwendige
spievertanding. Zorg er steeds voor dat het tandwiel
en de twee drukringen bij elkaar blijven.

17. Zorg er, bijvoorbeeld met behulp van elastiek,
voor dat de lange spie van de hoofdas niet uit de
as kan vallen.

18. Duw de rechter hulpas tegen de ziikant van het
huis. Plaats het achteruit tandwiel tegen het
kruipversnellingstandwiel. Neem nu de hoofdas
uit het huis door hem deze achteruit te trekken
en dan aan de voorziide omhoog te tillen.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 46

Flg. 47
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19. Venrijder de schakelmof voor de 3e en 4e vor-
snelling van de vobniide van de hoofdas.

20. Verwijder borgveer 19 van de achterzijde van de
hoofdas.

21 . Trek spie 9 uit de spievertanding van de hoofdas;
de borging van de onderdelen van de hoofdas is
nu opgeheven.

,tL
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22. Verwijder vulring 12 en afstafidring 13 van het
achteruit tandwiel.

23. Verwifder achteruit tandwiel 18 en schakelmof
11 voor de achteruit en de kruipversnelling.
Verwijder vervOlgens de overgebleven onderde-
len van de hoofdas, door telkens de vulringen zo
te draaien, dat ze ovor de spievertanding van de
hoofdas kunnen worden geschoven. Venruiider
zonodig de borgveren 4 uit de binnenomtrek van

de tandwielen.

Lrgcn, flnkrr hulPar

Opmrrtlng:
Zie punten 12t/m 16. De rechteren linker hulpas zijn
gelijk.

Prltc-lt
24. Verwijder het lagerdeksel.

RTO 9513

WERK PLAATS I NSTR UCT I ES REVISIE HOOFDBAK

Flg. 5Íl

Flg. 54
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25.

26.

Tik prise-as tandwiel 5
borgveer van lager 2 kan

zover vooruit, dat de
worden verwijderd.

I

Flg.
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Verwijder de prise-as via de binnenzijde van het
huis.

Flg. 56
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3 tnFffi RTO 9s13

W ERK PLAATS I NSTR UCTI ES

27. Maak de borging van de moer los.

REVISIE HOOFDBAK

28.

29. Pers de prise-as uit het lager en het prise-as
tandwiel. Vemif der indien nodig de borgveer uit
de binnenomtrek van het prise-as tandwiel. Con-
troleer de lagerbus in de boring van de prise-as
en verwiider deze indien beschadigd.

Draai moer 1 van de as
535778.
Deze moor hceft llnkrc

met behulp van sleutef

drlld.

Flg. 59

Flg. 60

Flg. 61
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Ffg. 62

Flg. 63

Hulpmren

Opmerklng:
De hulpassen zijn gelijk, behalve het aantal tanden
op de PTO tandwielen . Zii dienen dus op dezelfde
wijze te worden gedemonteerd.

30. Verwijder de rechter en de linker hulpas uit het
hu is.

31 . Pers aandrijftandwiel 28, PTO tandwiel 29, het 3e
versnellingstandwiel 30 en het 2e versneflings-
tandwiel 31 van de hulpas. Hiertoe is een pers-
druk van minimaal 25 ton vereist.

Belengrlfk:
Gebruik nooit PTO tandwiel 29 als basis om te
persen, daar dit tandwiel gemakkelijk zal breken
vanwege de grote diameter.

32. Pers het 1e versnellingstandwiel 32 van de as.
Verwijder zonodig spie 34 uit de as.

Rechlcr luucntendwlcl, lchtrrull

Opmcrtfng:
Zie punten I Vm 1 1, het linker en het rechter tussen-
tandwiel zijn volkomen gelijk.

29
30
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3 DAFffi RTO 9s13

WERK PLAATS I NSTR UCT I ES

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Hoofdbek
Huis
Controfeer of de boring, ter plaatse van de ontluch-
ter, gehéól doorgeboord is. (Zie Fig. 65).
ls dit niet het geval, dan kan door het pompend effect
van de blokkeerstift olielekkage ontstaan.
Als de boring niet doorgeboord is, dient dit alsnog te
gebeuren.

REVISIE HOOFDBAK

Tandwielen
Controleer de tanden van de tandwielen op put-

ies.
Controleer de schakelvertanding op sliitage,
tapsheid en beschadigingen.
Controleer de axiale speling van de tandwielen.
Als de speling te groot i3, controleer dan de
borgveer, de vulring, de afstandring en de naaf
van het tandwiel op buitensporige sfiitage.

Spievertand ingen
Controleer de spievertanding van afle assen op
slijtage. Als de vertanding is ingedrukt moeten de
assen worden vervangen.

Drukringen
Controleer alfe drukringen op groeven en buitorì-
sporige slijtage.

Tussentandwiel en as, achteruit.
Controleer de lagerbus op sliitage door de rolla-
gers.

Schakelmoffen
Controfeer de schakelmoffen op buitensporige
slijtage of verkleuring door oververhitting.
Controleer de schakeltanden op indrukkingen
ten gevolge van niet geheel ingeschakeld ziin.

Schakcldckrcl
Controleer de schakelvorken en de meenemsrs
op slijtage en vervorming. \

Controleer of de borgbouten in de schakef vorken
en de meenemers vast zitten. Haal zs zonodig aan
en borg ze opnieuw.
Controleer de inkepingen in de schakelassen op
slijtage, veroorzaakt door de blokkeerkogels.
Schakelassen die naast de inkeping ziin bescha-
digd, moeten worden vervangen.
Maak alle onderdelen grondig schoon.
Vernieuw de pakkingen en de O-ringen.
Controleer de gietiizeren onderdefen op scheu-
ren.
Controfeer de cilinders op beschadigingen.

Opmerklng:
Controleer alvorens met het in elkaar zette.n te begin-
nen of de drie magnetische schijven op hun plaats
zitten op de bodem van het huis.
Ze kunnen worden aangebracht met een olie- en
tem peratuurbestendige twee-componentenlijm
voor staalverbindingen (bijvoorbeeld,,3M Brand"
adhesive No. EC 1300).

r
Fig. 65

Lagers
Reinig alle lagers goed.
Controleer de kogels en de loopringen op puties
en andere beschadigingen.
Smeer de lagers in met olie en controleer de
axiale en de radiale speling.
Controleer de passing van de buitenringen in de
boringen van het huis. Als de buitenringen te veel
ruimte hebben in het huis, moet het huis worden
vervan9en.
Wanneer de rollagers van de hulpassen van de
versnellingsbak zijn gedemonteerd moeten deze
worden vernieuwd.

IN ELKAAR ZETTEN

Algcmeen
1. Smeer alle drukringen en de spiebanen van de

assen in msr molybde€n-disulfide vet.
2. Controleer of de axiale spelingen van de hoofdas-

tandwielen iuist ziin
Vooruit tandwielen:
Achteruit tandwielen:

0,127 - 0,305 mm
0J27 - 0,965 mm

3. Gebruik geschikte drijvers bii het aanbrengen van

de lagers. Oefen alleen kracht uit op de binnenrin-
gen of tegeliikertiid op binnen- en buitenring.
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Rechter turtenlandwlel, echtcrull
4, Breng plug 39 aan in de as.

5. Breng opsluitplaat 41 aan op de as.

6. Breng de binnenring van naaldlager 43 aan op de
as, tegen de opsluitplaat.

Flg. 67

Flg. 68
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7. Pers het naaldlager in de boring van het achter-
u it-tussentandwiel.

8. Breng het achteruit-tussentandwiel en de druk-
ring op de as aan, tenriil de as in de boring wordt
aangebracht.

9. Breng de vulring en de moeraan op de as en zet
de moer vast met het voorgeschreven koppel.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 69
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Flg. 70
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Flg. 71
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Flg.72

10. Breng de buitenring van het rollager van de
hulpas van de huf pbak aan in de boring van de
tussenas voor de achteruit.

Hulpetren

Opmerklng:
Behalve het aantal tanden van het PTO tandwiel, zijn
beide hulpassen gelijk.

1 1 . Breng de stift, de haf fronde spie en de lange spie
aan in de hulpas.

.,12. Pers het 1e versnellingstandwiel op de hulpas,
met de borst van het kruipversnelf ingstandwiel
af gericht.

30

Flg.74



3 DAFffi RTO 9513

W ER K PLAATS I NSTR UCT I ES

13. Pers het 2e versnsllingstandWiel op de hulpas,
met de borst van het kruipversnellingstandwiel
af gericht.

14. Pers het 3e versnellingstandwiel op de hulpas,
met de borgt van het het 2e versnellingstandwiel
af gericht.

15. Perg het PTO tandwiel op de hulpas met de bolfe
zijde van de tanden naer het 3e versnellings-
tandwiel toe gericht.

REVISIE HOOFDBAK

\-----*--'

Flg. 75
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Flg. 70
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Flg. Tl
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Ffg. 78

16. Pers het aandrijttandwiel op de hulpas met de
borst naar het PTO tandwief toe gericht.

17.. Op het aandrijftandwiel van iedere hulpar ir een
tand gemerkt met een ,,O". Breng op dezc tand
esn duidelijk zichtbaar merkteken aen, bijvoor-
beold met behulp Yan Yerl.

18. Plaats de f inker hulpes, de hulpm mct hct groot-
ste PTO tandwief, in het hul!. Brcng dc fagerr
nog niet aen.

Flg. 79
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19. Plaats de rechter hulpas, met het kleinste PTO
tandwiel, in het huis. Breng de fageÉ nog niet
aafì.

Prlre-m
20. Breng de borgveer aan in de binnenomtrek van

het prise-as tandwiel.

21 . Breng het prise-as tandwiel met de borgveer
vooftvaarts gericht aan op de spievertanding van
de prise-as.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. E2

Flg. Eil
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22. Breng de afstandbus
borgveer.

aan op de as tegen de

23. Pers het lager op de prise-as. Let er op dat de
borgveer uit de buitenomtrek is verwijderd.

24. Breng de moer aan op de draad van de prise-as.
Haal de moer aan met het juiste aanhaalkoppel.
Gebruik sfeutel 535778.
Dc mocr hcclt flnkrc dreed

Flg. 85

Flg. 86
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25. Borg de moer.

26. Breng, bijvoorbeeld met behulp van verf, merk-
tekens aan op twee naast elkaar gelegen tanden
van het prise-as tandwiel en op de twee tanden,
die er recht tegenover liggen. Controleer of
lagerbus 7 aanw€zig is, goed op ziin plaats zit en
in goede staat verke€rt.

Opmortlng:
Pers de lagerbus, als deze moet worden vervangen,
zover in de boring, dat hii iuist geheel in de boring
ligt. Wanneer de drie oliekanalen door de lagerbus
gedeelteliik worden afgesloten, moeten deze met
behulp van eon bOor van 4 mm worden uitgeboord.
De speling tussen de lagerbus en de hoofdas moet
10,2-1 1,4 mm bedragen.

27. Breng de prise-ae aan vanuit de binnenzijde van
het huis. Druk hierbij de hulpassen tegen de
wand van het huis.

REVISIE HOOFDBAK

Ffg. tE

Flg. EO
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28. Breng de borgveer aan in de groef van het lager.

Llnker hulpar
29. Centreer de linker hulpas, bijvoorbeefd met be-

hulp van het centreergereedschap 535843.

30. Plaats de gemerkte tand van de hufpas tussen
twee gemerkte tanden op het prise-as tandwiel.

Ffg. 91

Flg. 92
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31 . Breng het kogellager voor de hulpas aan met

behulp van driiver 535779.

92. Venrijder het centreergereedschap en breng
met behulp van driiver 535780 het andere rolla-
ger voor de hulPas aan.

33. Bevestig de opsluitplaat aan de vooziide van de

as. Zet de bouten met het voorgeschreven kop-
pel vast en borg met borgdraad.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 9{
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34. Breng de borgring aan in de groef aan de achter-
zijde van de as.

Hoofdm

Opmorklngon:

- Bij ieder tandwiel behoort een vurring met inwen-
dige vertanding en eon afstandring met uitwendi-
ge vertanding. De vulring is leverbaar in diverse
dikten om de axiale spering van de tandwielen te
kunnen instelfen (zie,,afstelgegevens").

- Gebruik altijd de witte drukring in achteruit-
tandwiel 18, 1e yersnslfingstandwief l6 en 3e
versnelf ingstandwiel 14. f n de meeste gevallen zal
de witte drukring in het achteruit-tandwief de
juiste speling geven. Dezs speling kan, indien
gewenst, worden gemeten voordat de hoofdas in
het huis wordt aangebracht. De meting kan wor-
den uitgevoerd door achteruit-tandwlel 1g met
behulp van borgring 4 on borgring 19 op zijn
plaats te houden. Bevestig aandrijftandwiel 24
van de hulpbak met behulp van borgring lg.

35. Breng in alfe hoofdastandwielen bprgring 4 aan,
behalve in het achteruit-tandwiel

36. zorg ervoor dat spanstift g aanwezig is in de
boring aan de voozijde van de hoofd-as.

Opmcrkfng:
In de spiebaan waarin deze stift zich bevindt behoort
ook de lange spie.

Flg. 96

Flg. 97
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37. Plaats de hoofdas in e€n bankschroef met de
achtezijde omhoog. Breng Yulring 12 van het 3e
versnellingstandwiel aan in de onderste ringvor-
mige groel yan de as. De vfakke ziide moet
omhoog ziin gericht. (Gebruik een ,,witt€" vul-
ring). Draai de vulring zo, dat hii met de vertsî-
ding op de vertanding van de as rust en breng
voorfopig spie 9 aan om de vulring o9 ziin pfaats
te houden.

Opmrrtlng:
Plaats de spie niet in de vierkante opening van de
drukring.

38. Breng afstandring 13 van het 3e versn€llings-
tandwiel aan met de vlakke ziide omlaag gericht.

Opmerklng:
De afstandsringen 13 zijn gewiizigd. De borst op de
ring is vervallen en de ring is vlak geworden. Het
onderdeelnummer is niet gewiizigd.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 100

Flg. 101

Flg. 99
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Flg. 102

39. Breng 3e versnellingstandwiel 14 aan met de
schakelvertanding omlaag gericht.

40. Breng 2e versnellingstandwiel 15 aan met de
schakelvertanding omhoog gericht.

41 . Breng afstandsring 13 met de vlakke zijdo om-
hoog gericht aan in het 2e versnef f ingstandwiel.

40
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42. Verwijder lange spie 9 en breng vulring 12 aan in

de groef van de hoofdas. Meet de axiale speling
mef behulp Yan eon voelermaat, die tussen de

tandwiolen wordt geschovon. Corrige€r de spe-
ling zonodig door een and€re vulring te plaatsen.

43. Breng lange spie 9 weer aan om te voorkomen
dat de vulring verdraait.

44. Breng schakelmof 11 voor de 1e en 2e versnel-
ling aan. In de schakelmof bevindt zich een

ruimte voor lange sPie 9.

W ERK PLAATS I NSTR UCT I ES REVISIE HOOFDBAK

RTO 9s13

Flg. 105

Flg. 107
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Flg. 10E

Ffg. 109

45. Verwijder lange spie 9 en breng vulring 12 van
het 1e versnellingstandwiel aan met de vlakke
zijde omhoog gericht. Breng spie 9 weer aan.
Gebruik een witte drukring.

46. Breng afstandring 13 van het 1e vsrsneffings-
tandwiel aan met de vlakke zijde omlaag goricht.

47 . Breng het 1e versnelf ingstandwief 16 aan met de
schakelvertandi ng omlaag gericht.

Flg. 110
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48. Breng het kruipversnellingstandwiel 14 aan met
de schakelvertanding omhoog gericht.

49.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. 111

Breng afstandring 13
tandwiel aan met de
richt.

in het kruipversnellings-
vlakke zijde omhoog ge-

50. Verwijder spie I en breng vulring 12 met de
vlakke zijde omlaag gericht aan in het kruipver-
snelfingstandwief. Meet de axiafe spefing en
corrigeer deze zonodig door een andere vulring
te pfaatsen.

Flg. 112

Ffg. 113
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51 . Breng de lange spie weer aan.

52.

15

Breng schakelmof
achteruit aan.

11 voor kruipversnelling en

Breng achteruit-tandwief 18 aan op de schakcf-
mof. Breng de schakelmof zowef met het kruip
versnellingstandwiel af s met het achteruit-
tandwiel in aangrijping.

53.

Flg, lltl
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54. Verwijder spie I en breng vulring 12 van het
achteruittandwiel met de vlaftke ziide omhoog
gericht aan in de ringvormige groef op de hoofd-
as. Breng de spie we€r aan. Gebruik een witte
drukring.

55. Breng afstandring 13 van het achteruit-tandwiel
aan met de vlakke ziide omlaag gericht.

56. Breng borgring 19 aan in de tweede ringvormige
groef vanal de bovenziide. Zorg ervoor dat de
opening tussen de eindon van de borgveer zich
bij de spie bevindt. De spie wordt niet door de
borgveer op ziin plaats gehouden maar door het
aandrijftandwiel van de hulPbak.

REVISIE HOOFDBAK

Ffg. 117

Flg. 1 1E

Flg. lfg
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57. zorg ervoor, dat spie 9 op zijn pf aats bliift tijdens
het inbouwen van de hoofdas, b.v. met behulp
van efastiek.

58. Neem de hoofdas uit de bankschroef en breng
schakef mof 11 voor de 3e en 4e versnelling aan.

Flg. 120

Flg. 121

59. Breng de hooldas aan in het huis. pfaats eerst de
achtezijde in de achterste boring en faat dan de
as op zijn plaats zakken.

Ffg. 122
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60. Schuil de hoofdas vooruit; de àstap in de lager-
bus 7 van de prise-as. Venyijder het elastiek.

Rcchbr hulpn
61. Plaats de gemerkte tand op het aandriittandwiel

van de rechter hulpas tussen de gemerkte tan-
den van het prise-as tandwiel; breng de tandwie-
len van de hoofdas in aangriiping met die van de
hulpassen. Centreer de hulpas, bijvoorbeeld met
behulp van centreergereedschap 535843.

Llnkr turcntendwld, lchtrrufl
Zie punten 5 t/m 11, blz . '17.

Het linker tussentandwiel is geliik aan het rechter.

Arndrlfllendwlrf hulpbek
62. Breng het achteruit-tandwiel op de hoofdas in

aangriiping met de achteruit-tussentandwiefen
en breng borgring 4 aan in de binnenomtrek van
het achteruit-tandwiel.

WERK PLAATS I NSTRUCT I ES REVISIE HOOFDBAK

RTO 9513

I

Ffg. 123

l
Ffg. 12a
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63. Plaats opsluitplaal22 op aandriittandwiel 24 van
de hulpbak.

64. Pers het kogellager op het aandrijttandwiel.

65. Breng borgring 20 aan in de groel in de borst van
het aandrijftandwiel.

Flg. 127

Flg. 128
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66. Monteer het aandriiftandwiel door het kogella-
ger in de boring en de spievertanding van het

tandwiel op de spievertanding van de hoofdas te
tikken.

67. Breng bouten 23 aan en borg ze met borgdraad
in groepen van drie.

f6€ii'.Biéhg b'?frgii*g'l$'asri'in dé gittef in de hoofdas.
Ì]Íiiil'-i;,r.r;1';l.fj.;i.li-,.,,.il.':;.1'.::'.lì..-..,i

REVISIE HOOFDBAK
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Flg. 132

Rechlcr hulper

Opmerklng:
Let er op of de gemerkte tanden nog met elkaar in
aangri,ping zijn.

69. Breng het kogelfager aan op de hulpas,

70. Breng roflager 37 aan op de hulpas.

71 . Breng aan de voo niide van de huf pas de opsluit-
pfaat aan. Borg de bouten met borgdraad.

50
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72. Breng de borgyeor aan in de groef aan de achter-
zijde van de hulpe!.

Kopprlf ngrhulr monlrrm
73. Monteer de pakking on de kokerschuifbug.

74. Breng het koppelingshuis aan tegen de voorzii-
de van de versnellingsbak.

REVISIE HOOFDBAK

Flg. lE
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Flg. 138

75, Zet de bouten en moeren vast met het voor-
geschreven koppel.

HULPBAK TEGEN HOOFDBAK IIONTEREN

1. Hang de hulpbak aan eon takel of ondergteun op
een andere wijze (hijsoog 535775). Beweeg de
huf pbak gelijkmatig naar voren. De voorste tand-
wielen van dé hufpassen moeten in aangrijping
komen met het aandrijftandwiel van de hulpbak
en de voozijden van de hulpassen moeten in de
lagers komen, van het huis van de hoofdbak.
Draai zonodig tijdens het aanbrengen het Btrì-
drijftandwiel van de hulpbak om de tandwielen
goed in aangrijping te brengen.

Opmcrtlng:
De hulpbak kan ook worden aangebracht door de
hoofdbak vertikaal te plaatsen en de hulpbak erop te
laten zakken.

2. Breng de bevestigingsbouten aan.

Flg. 139

Flg. 1f0
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3. Breng het tandwiel yoor de kilometertelleraandrii-
ving aen op de aandrijtffens, breng de aandriif-
flens aen op de uitgaande at.

4. Schakel in de hoofdbak twee versnellingen tege-
liik in; breng de moer op de flens aan en haal de
moer aan met het voorgeschreven koppel.

SCHAKELDEKSEL IN ELKAAR ZETTEN EN
OP HOOFDBAK TIONTEREN

38. Plug
39. Drukveer
40. Grendelpen
41 . Borgbout
42. Baladeures,

achteruit en
kruipversnelling

43. Schakelvork
44. Kogel (2 stuks)
45. Meenemer
46. Blokkeerstift
47. Baladeuras,

1e en 2e versnelling
48. Meenemer
49. Baladeuras,

3e en 4e versnelling
Schakelvork
Schakolvork
Beveiligingsstift

WERK PLAATS I NSTR UCT I ES REVISIE HOOFDBAK
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Flg. 141
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51.
52.
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Flg. 143
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Flg. 144

1. Breng baladeuras 42 sn schakelvork 43 van de
kruip versnelling en de achteruit aan. Breng borg-
bout 41 aan. Haaf de borgbout aan met het voor-
geschreven koppel en borg met borgdraad.

2. Breng grendefpen 52 aan.

3. Breng de blokkeerkogel aan.

ooo
ri- 7t

li"

Flg. 145

Flg. 146
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4. Breng bafadeuras 47, schakelvork 51 en meone-
mer 45 van de 1e en 2e versnelling aan. Ycrglot
nlcl In do brfrdounr dr blokkocntlfl {0 mn lr
brongen.

-5. Breng de borgschroeven aan, zst vast met het
voorgeschreven koppef , borg met borgdraad.
Breng de blokkeerkogel aarì.

6. Breng baladeuras 49, schakelvork 50 en meene-
mer 48 van de 3e en 4e versnelling aan. Breng
borgbouten 41 aan, zet vast met het voorgeschre-
ven koppel en borg met borgdraad.

REVISIE HOOFDBAK
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Flg. 147
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7. Breng het deksel aan op de yersnellingsbak. De
schakelvorken moeten daartoe in de schakelmof-
fen worden geplaatst. Breng de bouten aan.

8. Breng drie kogels 2Aaan in de boringen. Breng de
drie veren aan in de boringen. De groene veer bii
de schakelstpng voor de 3e en 4e versnelling
( | inker schakelstang) .
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Flg. 150

Flg. 151
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9. Monteer schakelas 9 op het deksel van de versnel-
I i ngsbak.

LU CHTSYSTEEM fÚO NTEREI{

1. Smeer alle O-ringen in met siliconenvet, biivoor-
beeld ,,West-l".

2, Breng de pakking en de bevestigingsplaat aan.

Breng de vier inbusbouten en twee zeskantbou-
ten met sluitringen aan. Borg de inbusbouten met

behulp van borgvloeistof.

REVISIE HOOFDBAK
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Doordat de leverancier het huis van de versnel-
lingsbak t.b.v. de F2800 DKT en DKS heeft gewij-
zigd, vervalfen in de nieuwè situatie bii de refais-
klep de volgende onderdelen:

Aantal
1

1

2
2

Codenummcr
1 1 5057
1 1 5058
1 1 5069
1 1 5060

Bcnrmlng
Pakking
Adapterplaat
Bout
I nbusbout

63.
74.
71.

Relaisklep
Bout
Ring

73. Pakking
74. Plaat
75. Pakking

Flg. 154

De onderdelen blijven leverbaar voor de oude situ-
atie.

3. De boring in de bevestigingspfaat moet exact
uitgelijnd worden met die in het huis van de
versnellingsbak. Gebruik hiervoor uitlijnbus 77.

4. Breng blokkeerstiÍt 79 en veer 78 aan in de bo-
ring.

Ffg. 155
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5. Zel de relaisklep in elkaar. Breng de uitlijnbur
ean in dc relaisklep. Zorg dat de zuiger van de
relaisklep in de vooÉte of in de achterste stand
staat.

6. Breng de pakking en de relaisklep op de bevesti-
gingspfaat aen.

7. Breng de luchtslang aan tusgen de bovenste
uitgang yan de relaisklep en dc bovenste aan-
sluiting van de range-cilinder.

REVISIE HOOFDBAK
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Flg. 160

Flg. 161

8. Breng de luchtslang aan tussen de onderste
uitgang van de relaisklep en de onderste aanslui-
ting van de range cilinder.

9. Monteer drukregelaar 30 en luchtfilter 28 aan
steun 23 en breng de steun aan op het huis van
de hulpbak.
Breng ophangbeugel 22 aan en bevestig deze
door middel van de bout. Sluit het luchtfilter aan
op het luchtsysteem van het voertuig.

10. Breng de luchtslang aan tusgen de drukregelaar
en de onderste aansluiting van de relaisklep.

Flg. 162
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11. Breng luchtsfang 34 aan tussen de drukregelaar
en de aansluiting Yan de splitter cilinder. Sluit de

leiding van de gchakelhefboom (stand overdri-
ve) aan oP de sPfitter cilinder.

W ERK PLAATS I NSTR UCT I ES

RTO 9513

Flg. lGI
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