Versncllingrbak tl

DAF

:il'aetlinttructitt

AK&so, sÈeo,

Gvso

tttOOtf

ALGEMEEN
cilld|r

EN
VOORSCHAKELBAK
AK6-90, 36-90, GV90
TEGHNISCHE GEGHYENS

AKsso

VERSNELLINGSBAK

Toepaulng: Dl(A,

6€0
Gveo

s

ca. 22s ks
ca. 2as k!
c& 8o kg

SNOdIP
Spatsmerlng, gemengde hulshoudlng van vcrgnel-

DKTD

lingsbak en voorcchakelbak

Reduc[o vrrmclllngùù (AKùS ot 8t901
Vooruit: 9,01 : 1; 524 :1: 38 :1: 2,8: 1; l,tl9 : 1;

1,00:1.

Achteruit 8,30 :
Reductlcr

KOppELING

1.

vooncNúrDrl

Înr:

(GY$D

1,oo:1;0,82:r.

Rrductlc vrnnrlllngbil nrt
(AKe90 tn't GY90 of sls m'l
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Vooruit:

Dllmet

0,82x5,24 =4,30;2hoog

= 3,23; 3 laag
= 2,65; 3 hoog
1,@x2,2O = 2,2Oi 4laag
0,82x4N = 1,80; 4hoog
1,00 x 1,49 = i,49; 5 taag
0,82 x 1,49 = 1,8t 5 hoog
1,00x 1,(X) = l,fl!; 6laag
0,82xl,fi!=0,82;6hoog

Maximale

Diameter
Maximale

8,30

Schrkclmrchenlrmr vcnnolllngobrl

niet

gesynchroni-

gesynchroniseerd.

Beicle versnellingsbakken worden geschakeld
door middel van koppelstangen en esn draaias,
díe op afstand wordt bediend.
Schakelmechanltmc voonchakelbek
Gesynchroniseerd; bediening

met behulp

luchtdruk.
Verelcte luchldruk voor yoortchakclbrk
4,5

-

7,35 kg/cmt

NL 09-73
Ceinf

ai

25,4 mm

slag 36

mm

Hugcilndr

Zc voor rchakoldlrg?lmm.n 002.2 '
ilrrlnum Ingeand drealmomrnl t5 nkg

SG90:

420 mm

Dlamater

0,82x8,30=6,82

AK È90: klauwenschakeling,
seerd.

?

tbotdcl[ndrr

l,(Xl x 3,23
0,82 x3,23

=

Éiieì"ouoige droge praatkoppenng
GFT: drukgrosp mot schotelvoer
GF : drukgroep mat schroetveren

1,00xg,01 = g,01; 1 taag
0,82x9,01 =7,40i t hoog
1,00 x 5,24 = 5,24; 2 laag

Achteruit:
1,00x8,30

Gmr

van

3l,g

stag TI

mm
mm
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AK6.9O VERSNELUNGSBAK
De typ+aanduldfng AK S9O hostt de volgende
betekenlg:

AK: klauwenschakeffng, alle tandwielen contlnu
In Ingrlfplng
6 : aantal Yorunelllngen voorult
90 : maxlmum ingaand koppel ln mkg
Dc versnelllngsbak heett 0 vensnelllngen vooruit
on con achteruit Behalve de tandwielen van de
le versnelllng sn yan de achterult, zijn alle tandwlelen voozl€n yan schufne vertanding.
Dc tandwfelen yen de hoofdas zlfn contlnu In ingrlfping met de tandwiefen yan de hulpas.
Op ellc van de hoofdastandwlefen bevindt zlch een
gchakalvertandlng. Door middel van schakelmoflen wordt de verblnding tot stand gebracht tussen
de hoofdas en het trandvvlcl.

De schakelmof wordt venchoven door mlddel van
een schakelvork, die aan belde zifden In hct hulr

ls gelagerd.
Het schakelen geschiedt mst behulp uan oerf
draaias met afstandbedienlng. De verblndlng

tur

sen de draafas en de gchakelvorken wordt tot
stand gebracht door middef van koppetstangen.
DE arreterlng van de versnelllngon geschledt, door
de draaias te arreteren door middel van oon yecrbefaste pal. De schakelmoffen worden In de netr
trale stand door middel van veerbefegte kogels

gearreteerd.

De blokkering yan de yersnelllngen geschledt
door de meenemsrs door mfddef van e€n blokkeerstitt te blokkeren.

Versnellingsbak
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S 6.90 YERSNELLINGSBAK

De typc-srnduldlng S eS hectt dc volgendc bc'
tekenlr:
S : gsrynchronigccrd
6 : aantal Ycnnclflngcn Yooruit

90: maximum Ingaend koPPcl In mkg.
De S È90 ls grotendcclg gclifk aan de AK È90
versnellingsbalc In pleatr vtn klauwenschakeling
wordt echter B-epcrrynchronlsatie toegepast

Met behulp vàn c€n B-spersynchronisatie-inrich'
ting kan zonder dubbele ontkoppelingsmethode
worden opgeschakeld en zonder tussengas worden teruggeschakeld.
De werking yan de synchronisatie-inrichting berust 'op het princlpe, dat alleen kan worden geschakeld, wannosr de te verblnden onderdelen
ten opzichte van alkaar niet bewegen, dus dezelfde snelheld hebbcn.

Bii iedere schakelprocedure, dat wil zeggen bii
het verschuiven van de schakelmof, moet het in'
schuiven in de schakelvertanding van het tandwiel of van een schakelring worden verhinderd
tot het verschil in toerental is opgeheven.

NL 09-73
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In de nruùrfr úrÉ (ffg. 4) bwfndt dc schakelmof
(5) zich In de mlddclstc stand. Dc palfen (2) worden door middel van drulryeren (6) in een Vvormlgc uitsparlng yan de schakelmof gedrukt De
trndwlofen kunnen om de as draaien.
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Wanner de schakelmof axiaal wordt bewogen
(flg. 5) wordt door middel van de palfen (2) en de
drukstukken m de synchromeshring (1) tegen de
conu! yan de schakelrlng (3) gedruR Tengevolge
van het verschil ln toerental van de te verbinden

onderdefen verdraait de synchromeshring. Deze
verdraaiing, die door aansfagen wordt begrensd,
heeft tengevolge, dat de afgeschuinde tanden van
1

I

de synchromeshring tegen de afgeschuinde talr
den van de schakelmof worden gedrukt, zodat de
schakelmof nlet verder kan worden geschoyen.
Dit is de rprnttnd.
De synchromeshring wordt nu via de afgeschuinl
de tanden door de schakelmof tegen de conus
van de schakelring gedrukt, waardoor het verschil
in toerental afneemt
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SVanneer

de toerentallen geliik ziin (fig. 6) wordt

de synchromeshring door de afgeschuinde tanden

van de schakelmot wat teruggedraaid tot de v€f'
tanding van de schakalmof via de vertanding van
de synchromeshring in de vertanding van de schakelring kan worden gcchoYsn.
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Het tandwiel is nu vast met de as verbonden en
dus is de versnelling ingeschakeld.

o
c,
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Indien bij het inschakelen de vertanding van de
schakef mof tegen de vertanding van de schakelring komt, wordt dankzii de afgeschuinde tandf lanken het tandwiel zO verdraaid, dat de tanden
van de schakelmof in de openingen van de schakel

I

Íl

.-

o

E

a
È
o

ring vallen.
'5

prrnlg6 rn th€ Net-errandt 7509

Wrlzr

g

r

ngen voorbchouclcn

GV 90 VOORSCHAKELBAK
De type-aanduiding GV 90 heeft de volgende betekenis:
GV: voorschakefbak

90 : maximum ingaand koppel in mkg
De voorschakelbak verdubbelt het aantal versnellingen van de versnellingsbak.
De vooruchakefbak bevat een stel tandwiefen met
schuine vertanding. H€t ene is draaib aat eangebracht op de ingaande 8e, het andere is op een
spievertanding aan de voo n,iide van de hulpas yan
de versnellingsbak aangebracht. De prise-as van
de versnefllngsbak, die van een speciare uitvoering is, is inwendig in de ingaande as gelagerd.

Flgl

I
Men kan nu naar keuze gebruik maken van de
primaire reductie yen de versnef ingsbak, 2,12 i 1,
ol de reductle van de voorschakelbak 1,74 : l. Dit
gerchiedt door de ingaande as otwel met de priseas van de vorcnollingsbak, ofwef met het tandwiel
f

te verbinden.
Het schakefen gaschiedt door middel van een Bsporsynchronisatie-inrichting (zie,,S 6-90 versnel-

lfngsbak"). De schakelmof wordt verplaatst door
mlddel van eon schakefvork, dia vast is bevestigd

op oen draaias.
Aan de buitenzijde yan het huis is op de draaias
eon hefboom aangsbracht, dle door e€n dubbefwcrkende luchtdrukcilinder wordt verpfaatst.
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Luchldrukryrlrem
De voorschakelbak wordt bediend door middel
van een schakelventiel (21) aan het vonnellingshendel.

Door middel van dit schakelventiel wordt eén
relaisventiel (9) bediend, dat de luchttoevoer regelt naar de schakelcilinder (7). De luchttoevoer

natr het relaisventief vindt echter alfoen plaeF
wenneer het hoofdventief (9a) gsopend i!.
Het hoofdventiel wordt geopend door hct kopPc'
lingspcdaal in te trappen, waardoor dc voo6chr'
feÉdf elleen schakelt wanneor de koppeling vrif
l!.

AANDRIJFASSEN
(zie ook 3'30)

De chassis met eon korte wielbasis ziin uitgerust
met sen enkele aandriiÎas, terwiil de chassis met
eon lange wielbasis ziin uitgerust met eon tussenas en eon aandriifas.

De tussenas is gelagerd in een ophanglager.

De tussenas he€tt aan de ziide Yan de versnsllingsbak e€n kruiskoppeling en aan de andere
zijde een flens. De aandriifas is voozien van een
schuifkoppeling en twee kruiskoppelingen.

De kruiskoppelingen bestaan uit twee haaks ten
opzichte van elkaar gemonteerde gatfels, die door
een kruisstuk zijn verbonden. Het kruisstuk is in
de gaffels gelagerd in rollagers. Door deze Goflstructie is de aandrijfas niet gebonden aan een
vaste stand. Dit is belangriik, daar de aandriifas
door het doorveren van de aChterveren en het bewegen van de motor steeds van stand verandert

en bovendien de aansluitingen Yan de vgr3nCl'
lingsbak en de achterag niet recht tegenovor ol'
kaar ligggen.
oen sPecialc afdichDe kruiskoppelingen
'vooAien hebben
yan smeernippels
mct ovor- g
tìng en ziin
'

drùrventiélen.

In de kruiskoppelingen is vet gepompt tot

dc

Nctncrlrndt
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openingsdruk van debverdrukvenlieien.- 2
De kruiskoppelingen behoeven slechtg al on toc :
te worden nagesmeerd (zie ,,ondorhoud"). f,
De schuifkoppeling is nodig omdat de at een vt- t'
riabele tengie moét hebbeh tengevolge Yan het {
steeds op ei neer bewegen Yan clà achlerag. 3

De spievertanding van de schuifkoppelingen Ls a
voozien van een kunststoflaag, zOdat de SChuif' E
koppelingen geen smering behoevgn.
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De koppef ing ig van het type mst eon enkefe droge
koppelingspfaat. De naaf van de koppefingsplaat

is verend in de koppelingsplaat aangobracht om

torsiestoten bij pfotseling koppelen te dempon.

De DKA ls voozien yan een drukgroep, waarvan
de aandrukkracht wordt geleverd door gchroef-

veren (fig. 11), de DKTD is voozien van een drukgroep, waarvan de aandrukkracht wordt geleverd
door aen schotelveer (fig. 121.
De schotelveer heeft eon degressieve karakte-

ristiek (fig. 13) zodat de pedaalkracht bii geheel
vrije koppellng geringer is, dan indien schroefveren zouden zijn toegepast.

De werking van de beide drukgroepen is gelijk,
de uitvoering verschilt echter, onder andere bé
vinden zich bii de drukgroep met schotefveer de

Flg. 13

drukvingerc aan de buitenzijde van het deksel.
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Bedlcnlngurchmbnr
De koppellng wordt hydraulisch bcdlcnd. Dc
hoofdcilinder, dlc dch ondcr dc cabinc bevindl
is vrljwcf geflfk atn hd Vpc, dat yoor hydrau

lische remsyrtcmcn wordt gebrulkt en lg voozlcn
ven eon restdruhvcntlel. Dc hulpclllndcr ls gemonteerd tegen hst vllegwlcfhulg.
De hefboom wordt nlet door esn vocr teruggctrokken, zodat het druklager continu enlgszins
wordt belast De koppellng behoett niet to worden
nagesteld.

Bff
UITBOUWE]I
.D Tap de olle af (zlc ,,ondsrioud'J.
-D Neem de aandrlffes en de kflometertellerkabel
van de verrnellfngsbak af (ffguur 15).

Ff3l

lI

Ffgt.
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Neem drle luchtslangen van het relaisventiel
af (figuur 18). Zorg sryoor dat ze bU het weor
aanbrenggn niet kunnen wordsn verwisseld.

I
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Neem de schakelstang van de versnellingsbak

(figuur
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,r, Verwlfder de bouten (B) waarmoc de uittaatsteun ean het koppellngshuls Is bevestigd (fig.
19), draal de moeren (A) waanneo de beugel
ean de uftlaatsteun ls bcvestlgd enkele sfagen

-

log cn plaats de ultlaatsteun zo, dat de Y€rgnelllngsbak achtewaarts kan worden getrokken.

,rn Verwlfder

(r

10

de koppen, waermee de drukstltt
yan de hulp.cillnder yan de koppelingsbedi+
nlng aan de hefboom is bevestlgd (fig. 20).
Vervlfder zonodig de ultlaal

Neem de steun van de reactiestang aan de
ondezijde van de versnellingsbak af (flg. 18).

-

Verwijder de ophangbalk
Indien zlch vulrlngen bevlnden tussen de of
hangbalk en de versnellingsbak of tussen de
ophangbalk en de ophangrubbers, moet worden gezorgd, dat deze bl| het monteren weer
op dezelfde pfaats worden aangebrachL
Verwijder de bouten waarmee het koppellngs"
huis aan het vliegwielhuis is bevestlgd.
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INBOUWEN
Het inbouwcn geschiedt

-

in de

omgekeerde

-

Zorg or door het aanbrengen Yan vulringan
voor, dat de Ye6nollingsbak aan de achter'
zijde spannlngvrif wordt opgehangen. In het algemesn zal dit worden bereikt met de Yulringen die bif het uitbouwen zifn aangetrotfen.

-

volgordc.

-

Borg de moer van de schakelstang door mlú
def Yan een splitPen.
Zorg ervoor, dat de fuchtslangen op dc iuirtc
wijze worden aangeslotsn.
Haal de bouten van de aandriifflenr ean mct

-

een aanhaalkoppel van 24 mhg.

Vul de versnollingsbak on de Yoorlchakrlbrk
met olie (zie ,,onderhoud").

-
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ONDERHOUD

VERSNELLINGSBAK EN
VOORSCHAKELBAK
OIb Y.rurtrrn

Horvrlh.ld ollr

liggend ca. 13
Versnellingsbak staand ca. 10,5 |
Voorschakelbak liggend ca. 2
Voorschakelbak staand ca. 2,5

Versnellingsbak

I

-

I
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Ollercort cn vlrcorltclt (zie 0{8}
Ollcpcll controlrrrn

-

Termijn: zie onderhoudschEma
Wagen horizontaal Plaatsen
Niet controleren direct na een lange rit, maar
eerst de olie laten bijzakken en afkoelen.
Oliepeil control€ren.
De olie behoort te reiken tot de niveauopening
(A).

Het oliepell van de voorschakelbak behoeft
niet apart te worden gecontroleerd.

-

-

Termijn, zie onderhoudschoma.
Attappen wanne€r de olie warm ig vle dc eltapopening (B). De versnellingsbak en dc Yoor'
schakelbak moeten beide worden afgetapt.
Vul via de niveauopening (A) do veruncllingr-

bak en via de vulopening (A) de voorschekcl'
bak met de juiste hoeveelheden ollc.
Controleer daarna het ofiepeif en vuf zonodig
bij zoals aangegeven onder ,,oliepell controlc'
rgntt.

Ontluclrilng
Tijdens het rijden ontstaat in de versnellingsbak
een overdruk, doordat de temperatuur tognosmt.
Let er daarom oF, dat de ontluchter niet verstopt
raakt, bijvoorbeeld door vuil of Yerf.

schakelbak geschiedt

Bijvulfen van een versnellingsbak zonder voor'
via de niveauopening

Luchtdrukryrlccm

(A).

Denk aan het afblazen van de luchtkstsls.

Bijvullen van een versnellingsbak met voorschakelbak dient te geschieden via de vulopening (A) van de voorschakelbak.
Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en Upe.

NL 0$73
Printed in the Netherlandt

yln voortchrkrlbel

Veranelllngrhandcl
Kogelkoppeling vet houden.
11

Wiizigingcn voorbohoudln

AANDRIJFASSEN

r-r

Elke 50.000 km.
Kruiskoppeling doorsmeren met multl-purposo
vet tot het vet ontwilkt via het overdrukventiel
(fig. /31.
Kruiskoppelingen en schulfkoppellngen coîtroleren op slijtage, door te proberen de kof
pelingen met de hand op en ne€r te bewegen.

wa
KOPPELING

,r-

Termijn, zle onderhoudschema
Vloelstofniveau in vooîraadtank controleren

(flg.

Flg.

É

241.

Flg 2I
Ontkoppef lng3as doorsmeren vla de !rî€€fnippefs aan woorszlfden yan het koppellng+
huis (flg. 25 en Zf,l.
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As van het koppelingspedaal doorsmeren (fig.

271.

o

GIV/Flg.

tl

Flg.

2t

BEDIENING
AK &90 Y.nnclllngrbek

Het yercnsllingshendel heeft

7

standen;

6

vef-

snellingcn vooruit en oon achteruit (R).

Do yetlnellingsbak is niet g$ynchroniseerd, zù
dat bii het opschakefen gebruik moet worden gemaaftt van de dubbele ontkoppelingsmethode en
bif hst terugschakalen tugsengas moet worden
9e9CY9n.

tnOien maxlmale prestatios wordsn verlangd, dus
indien volgas wOrdt gereden, dient msn ef, doOr
stoodg dc juistc verunelf ing te kiezen, voor te
zorgon, dd het motortoerental zo dicht mogeliik
bii 2200 omw/min ligt.
S G.90

vr'nnrlllngrbrl

Zia AK 6.90. De S 6-90 versnellingsbak is echter
gesynchronisserd, zodat geen gebruik behoeft te
worden gemaaltt van de dubbele ontkoppeliogsmethode- en ge€n tussengas behoeft te worden
gegOVOn.

b. Druk, om van ,rl L' nltf ,rl H' te schakelcn

eerst het schakelventiel aan de bovenziide in

AK 0-90 of S &90 ucrrnclllngrbak mct GV 90 voor'

rchakclbel '

en ontkoppel daarna een keer.

)

De versnellingsbak kan uiteraard worden bediend,
zonder van de voorschakelbak gebruik te maken.
Om echter de motor optimaal te benutten is het

aan te bevelen de voorschakelbak te gebruiken.
De voorschakelbak wordt bediend door middel

van het schakelventiel.
Het schakelventiel heeft twee standen onderziide
ingedrukt,,langzarTle" overbrenging (L).
Bovenzijde ingedrukt,,snelle" overbrenging (H).
De voorschakelbak schakelt alleen als de koppe-

ling geheel vrij

d.

snellingsbak".

en schakel dan zoafs gebruikeliik van 1 natr 2.
Door de handelingen genoemd onder ,,b" cn
,,c" te herhalen kan worden doorgeschakeld
naar ,,6 H".

llngen

teruggcgchakeld

a. Druk om van ,,5 H" naar ,,6 L" te

schakebn

eerst het schaiielventiel aan de ondeziide
toerental van de motor

oP.

nprltndlS

7509

E

b. Druk om van ,,6 L" natr ,r5 H" te schakelen t'

eerst het schakelventiel aan de bovenziide in t
en schakel daarna op de gebruikeliike wifze ef

c.

van ,,6" naar ,,5".
É
Door de handelingen, genoemd onder ,,a" en E
,,b" te herhalen kan worden teruggeschakeld E

tot ,,1 L"

13
ef

J
{

in,É
li

ontkoppel daarna een keer. Voer daarbii het

wordl all volgl door alte Yersnel-

llngcn gerchakeld.
a Druk Om in ,,1 L" te sChakelen het SChakelventief aan de onderzijde in en zet het versnellingshendel in de 1e versnelling.

Druk om van ,rl H" nttr ,r2 L" te schakcfcn
eerst het schakelventiel aan de bovenziidc'in

P
Vanult ,,6 H" wordt alr volgt door alb Yonnal- É

is.

Zie voor het schakelen van de versnellingsbak
onder ,,AK 6-90 versnellingsbak" of ,,S 6-90 ver-

Vrnrl rtllgtend

c.

Wilzigrngcn v@rbohouclrn

Noodbrdlrnlng
Wannegr ten gevolge van een storing de voor-

schakelbak niet door middel van luchtdruk kan
worden geschakeld, kan dit zonodig met de hand
geschiedon.

iteem daartoo eerct de beide luchtslangen Yan de
schakelcilinde r al en duw dan de helboom in de
gewenste richting.
Van de motor af: ,,langzame" overbrenging.
Naar de motor toe: ,,sn€lle" oYorbrenging.

SLEPEN
Sferpefrtend kfrlnor den 10 km
Zst de versnellingshendel in neutraal.
- Schakel
met regelmatige tussenpozen even de

-

-

5e yersnefling in. Uiteraard moet hierbii het

koppelingspedaaf worden ingetrapt.
Zorg dat de snelheid niet boven 40 km/h komt.

Shprfrtrnd grotrr drn 10 km

-

Aandrijfas demonteren bii het ditlerentieef

Te geringe spefing tussen de drukstitt en zui-

gor van de hoofdcilinder.
Óntkoppellngsmechanlsme droog door orrvoldoende smgring.
.-D Voeringen van frictieplaat vet.
yan frictieplaat vortleten.
- Voeringen
Slappe of gebroken drukveren of schotelveer.
- Onjuist afgestelde of verbogsn drukvingen.
- Compensatieopening in hoofdcilinder verstopt
.of niet vrlf .
Zuiger in hulpcilinder vastgelopen.

-

Koppeflng koml nlrt Yrlf

14

Te grote speling tussen de drukstift en
zulger Yan de hoofdcilinder.

bogen.

Drukvingers niet goed afgesteld of verbogen.
Voeringen van frictieplaat ruw of gerafeld,
klinknagels los of frictieplaat verbogen.
Drukvlak van vliegwiel of drukplaat ruw.
Drukplaat gescheurd.
Drukplaat klemt in geleidenokken van deksel.
Frictieplaat klemt op spiebanen.
Onderdelen van ontkoppelingsmechanisme
versleten.

Lucht in het hydraulische systeem.
Lekkage tussen hoofdcilinder en hulpcilinder.

Koppcllng grffpl rhokkend ltn
Ruwe, versleten of verbrande frictieplaat.

-

Onvoldoende speling tussen de druk en de

zuiger van de hoofdcilinder. '
Drukvingers niet goed afgestefd of verbogen.
Frictiepfaat verbogen.
Ontkoppefingsvork klemt en drukt scheef op
het druklag€r.
Sfappe of onvoldoende aangehaalde motorophanging.

Ongcwon. gclufdcn blf gcbrullr ven do koppcllng

KoppelllU rllpt

-

Hefboom van ontkoppelingsmechanisme Yer-

.

STORINGEN

-

-

de

-

Gebroken vergn.
Drooggelopen druklager.

Schuifstuk versleten

gmeerd.

of

onvoldoende go-

Kogellager in vfiegwiel versletsn.
Ontkoppelingsvork los op de ontkoppelingsa!.

Arndrlflelrcn
Storingen in de transmissie worden dikwiils ten
onrechte gezocht in de Yennellingsbak of in de
achteras, tenvijl ze aan de aandriifas moeten wofden geweten.
Geef de aandrijfassen dus steeds eerst de nodige
aandacht en houd er rekening mee dat bii de 88fìdrijfas het balancsrsn een zeer belangriike rol
speelt.

Storingen kunnen wOrden Yeroonaakt door ovefmatige slijtage, dis veelal e€n gevolg is van onYoldoende onderhoud of van een niet goed gebalanceerde aandrijfas.

