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FULLER VERSIIELLI NGSBAKKEN
rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

S

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN TYPEN RT/RTO/RTOO/RTOX

ALGETIEEN
INHOUD
RTO 9513 met enkal-H schakeling en oud

TECHNISCHE GEGEVENS
9 of 10 versnellingsbak
13 versnef f ingsbak

2
4

Alle typen

5

TYPE AAI{DUIDING
BOUWDOOSPRINCIPE
BESCHRIJVING
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
BEDIENING
Algemeen geldend voor alfe typen
RT/RTO/RTX 609, 610, 6609, 6610
RT/RTO/RTX 613, 6613
RT/RTO/RTX 7609, 9509, 1 1609, 14609,
1 1610, 14610 met enkel-H schakeling
RT/RTO/RTX 7609, 1 1609, 14609
met dubbel-H schakeling
RT 7613,9513, 1 1613, 14613
met enkel-H schakeling
RTO/RTOO/RTOX 7613, 9513, 1 1613, 14613
met enkel-H schakeling
RT 7613, 1 1613, 14613
met dubbel-H schakef ing
RTO/RTOO/RTOX 7613, 1 1613, 14613
met dubbel-H schakeling
WERKING VAN DE BEDI ENINGSINSTALL,ATIE
RT 609, 61 0
RTO 609,610
RT 6609, 661 0
RTO 6609, 661 0
RT 613
RTO 61 3
RT 6613
RTO 661 3

10
11

12

schakeling
RTO 7609, 1 1609, 14609 met dubbel-H
schakeling

relaisventiel 69100
RTOO 9513 met enkel-H schakeling en oud
relaisventiel 691 100
RTO 7613, 9513, 1 1613, 14613 met enkel'H
schakeling en nieuw relaisventiel 6891 14
RT 7613,9513, 11613, 14613 met enkel-H
schakeling en nieuw relaisventiel 6891 14
RTOO 9513, 1 1613, 14613 met enkel-H
schakeling en nieuw relaisventiel 6891 14
RTO 7613, 1 1613, 14613, met dubbel-H
schakeling
RT 7613, 1 1613, 14613 met dubbel-H
schakeling
RTOO 1 1613, 14613 met dubbel-H schakefing

71

76
76

13

ONDERHOUD

78

14

SLEPEN

î8

15

REPARATIES AAN DE
BE DI EN I NGS I NSTALLATI E
Olielekkage door de ontluchter van de

16

versnellingsbak
17

Range cilinder
Splitter cilinder

18

Splitter-relaisklep
Selectorknop

20
25
26
31

32

37
38

43

Rr zoo9, 9509, 1 1609, 1 1610, 14609,
14610 met enkel-H schakeling en oud relaisventiel 691 100
RTO 7609, 9509, 1 1609, 1 1610, 14609, 14610
met enkel-H schakeling en oud
relaisventiel 691 100
RT 7609, 9509, 11609, 11610, 14609, 14610
met enkel-H schakeling en nieuw
relaisventiel 6891 14
RTO 7609,9509, 1 1609, 1 1610, 14609, 14610
met enkel-H schakeling en nieuw
relaisventiel 6891 14
RT 7609, 1 1609, 14609 met dubbel-H

relaisventief 691 | 00
RT 9513 met enkel-H schakeling en oud

47

48

s3
54
57

Relaisventiel voor de bediening van de
range cilinder
Verplaatsing van de drukregelaar/luchtfilter
Zwaar schakelen, dubbel'H schakeling

79

80
81
81

82
84
86

86

TECHNISCHE GEGEVENS
MET 9 OF 1O VERSNELLINGEN:

Model

0ile

Aantal

Max.

ver-

ingaand

Gewicht

Lengte

inhoud

snel-

draai-

kg

mm

ca,

lingen

momenl

L

Nm
9

678

193

719

8,8

+

609

I

678

193

719

8,8

+

610

10

814

193

719

8,8

+

875

193

719

9

RT.

609

RTO/RTX.
RT.
RT.

6609

RTO/RTX.

6609

I
I

875

193

719

9

RT-

6610

10

875

201

719

9

RTO/RTX.

6610

10

875

201

719

9

RT.

7609

9

1020

235

808

11

RTO/RTX.

7609

9

1

020

23s

808

11

95094

I

1288

265

7U

12

+

RTO/RTX. 95094

9

1288

265

734

12

+

RTO/RTX. 95098

I

1288

265

7y

12

+

RT.

9s090

9

1288

265

7U

12

+

734

13

RT.

RT.

1

1609A

9

1

560

277

RTO/RTX.

1

1609A

9

1

560

277

7U

13

RTO/RTX.

1

16098

I

1

277

7U

13

RT-

11610

10

I

560

281

7y

12

RTo/RTX-

1

1610

t0

1

560

281

7U

12

560

RT.

14609A

9

1

898

313

749

13

RTO/RTX.

146094

9

1898

313

749

13

RTO/RTX.

146098

9

1

898

313

749

13

RT.

14610

10

1898

316

749

13

RTo/RTX-

14610

10

1898

316

749

13

+ = Oude

generatie
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3

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

rYPEN Rr(OXOXX)
ALGEMEEN

WERKPIAATSINSTRUCTIES

NGSBAKREDUCTIES:

VE RSN ELLI

tvlodel

K

1

2

3

I

5

6

7

1,74

1,30

1,00

9,fin,n

+

1,00

0,74

7,ú12,23

+

1,60

1,24

9,fin,n

+

RT.

609

10,00

8,14

5,98

4,45

3,{l

2,37

RTO/RTX-

609

8,56

6,56

4,65

3,€

2,55

1,91

3,$

2,62

.|,35
2,05

9

10

4

1,00

R

RT.

610

9,00

7,02

5,48

4,26

RT.

6609

10,6,|

8, 14

6.00

4,53

3,42

2,38

1,75

1,Sl

1,00

2,7U9,5(}

RTO/RTX.

6609

8,51

6,53

4,81

3,42

2,49

1,91

1,41

1,00

0,73

2,2U7,62

RT.

66f 0

8,94

7,00

5,46

4,26

3,52

2,61

2,05

1,60

1,25

1,00

2,7U9,50

RTO/RTX.

6610

7,17

5,61

4,38

3,42

2,74

2,10

1,64

1,28

1,00

0,80

2,23[f ,61

HT.

7609

13,07

7,U

5,78

4,37

3,29

2,38

1,75

1,fiì

1,00

3,57nl,n

RTo/RTX-

7609

9,86

5,92

4,36

3,29

2,49

1,90

1,32

1,00

0,75

2,6918,87

9s094

RT.

RTO/RTX. 95094

'l f

,97

7,9f1

5,86

4,37

324

2,47

l,gl

1,35

1,00

12,5113,87

+

4,37

3,24

2,40

1,fff

1,34

1,00

0,74

9,?f,//2,87

+

4,87

5,92

RTo/RTX.

96098

12,46

7,49

5,25

3,80

2,78

1,97

1,38

1,00

0,73

13,023,43

+

RT.

9s09c

12,50

8,35

6,1

1

4,56

3,38

2,47

1,81

1,35

1,00

13,07/3,87

+

16094

12,65

8,38

6,22

4,57

3,40

2,46

1,83

1,34

1,00

3,89113,n

RTo/RTX- 1 16094

9,41

6,23

4,62

3,40

2,53

1,ff!

1,36

1,00

0,74

2,8919,ff!

7,47

5,28

3.82

2,79

1,95

l,3g

1,00

0,73

9,96

7,6Íl

5,90

4,54

3,57

2,79

2,14

1,65

1.27

1.00

2,6719,U

2,19

l,6g

1,30

1,00

0,78

2JW,73

RT.
RTo/HTX-

1

1

RT.

16098
1

RTo/RTX.

.|2,56

1610

1 1 610

7,83

6,00

4,fr1

3,57

2,&)

3,4913,14

RT.

146094

12,65

8,38

6,22

4,57

3,40

2,46

t,g3

1,34

1,00

3,89/13,22

RTo/RTX-

146094

9,41

6,23

4,62

3,40

2,53

1,ff}

1,36

1,00

0,74

2,99/9,ffl

3,82

2,n

1,95

1,00

0,73

RTo/RTX-

146098

12,56

7,47

5,28

.|,38

3,43/13, | 4

RT-

14610

9,96

7,63

5,90

4,54

3,57

2,79

3,14

1,65

1,27

1,00

RTo/RTX-

14610

7,83

6,00

4,ff!

3,57

2,80

2,19

1,68

1,30

1,00

0,78

+ = Oude generatio
Schakel mechanisme hoofdbak:

Klauwenschakeling, niet gesynchroniseerd.
Schakelmechan isme h ulpbak:
Gesynchroniseerd.

2,7619,84

2,1W,73

MET 13 VERSNELLINGEN:

Model

Aantal

Max.

ver-

ingaand

Gewicht

Lengte

Olie
inhoud

snel-

draai-

kg

mm

ca.

lingen

moment

,

L

Nm
RT.

613

13

814

281

880

7,57

+

RTO/RTX.

613

13

814

281

880

7,57

+

RT.

6613

13

875

282

830

7,ffi

RTO/RTX.

6613

13

875

282

830

7,60

HTRTO.

7613

13

1

020

276

889

13

7613

13

1020

276

889

13

RT.

9513

13

1288

300

815

13

+

RTo-

9513

13

1288

300

815

13

+

RT00/RT0X. 9s13

+

13

1288

300

815

13

1

1613

13

1

560

306

815

13

1

1613

t3

1

560

306

815

13

RTOO/RTOX. 1 1613

13

1

560

306

815

t3

RT.
RTORT.

14613

t3

1898

333

823

14

RTo.

r

4613

13

1898

333

823

14

RTOO/RTOX. 14613

t3

1898

333

823

14

+ = Oude

generatie

VERSN ELLI NGSBAKREDUCTI ES:

Model

K

1

2

3

4

5

'6

7

I

9

t0

11

12

13

R

RT.

613

18,00

14,04

10,96

8.64

6,74

5,25

4,09

3,29

2,62

2.05

1,60

1,24

1,00

19,00/9,1a2,n

+

RTO/RTX.

613

14,50

1

1,31

8,83

6,96

5,43

2,24

3,29

2,65

2,11

1,65

1,29

1,00

0,80

19,0019,1az,n

+

RT.

661 3

17,93

14.04

10,96

8,61

6,74

5,26

4,1

1

3,29

2,61

2,05

1,60

1,25

1,00

2,7U9,15/19,06

RTO/RTX-

6613

14.38

11,26

8,78

6.90

5,41

4,22

3,29

2,64

2,10

1,64

1,29

1,00

0,80

2,24n,U/15,28

8,04

5,92

4,48

3,38

2,76

2,39

2,03

1,75

1,54

1,3Íl

1,16

1,00

3,57112.06

3,38

2,38

2,09

1,75

1,53

1,33

1,16

1,00

0,87

3,57/12,06

RT.
RToRTRTo-

7613

13.40

7613

13,40

8,04

5,92

4,48

9513

12,50

8,35

6,12

4,56

3,38

2,88

2,47

2,10

1,91

1,56

1,35

1,16

1,00

î3,07/3,87

+

9513

12,50

8,35

6,12

4,56

3,38

2,47

2,14

1,91

1,57

1,35

1,17

1,00

0,97

13,07/3,87

+

!0

7,29

5,10

3,69

2,70

1,97

1,66

1,39

1,16

1,00

0,84

0,73

0,62
.|,00

12,66/3,4Íl

+

RTOo/RToX-9513

12,

RTRTO.

1

1613

12,56

8,32

6,18

4,54

3.38

2,86

2,46

2,12

1,83

1,56

1,34

1,16

1

1613

12,56

8,32

6,18

4,54

3,38

2,46

2,15

1,83

1,60

I,34

1,17

1,00

0,87

3,89/13.13

RTOO/RToX-

1

1613

12,13

7,21

5,09

3,69

2,70

1,95

1,66

1,38

1,17

1,00

0,85

0,73

0,62

3,43/12,68

14613

12,56

8,32

6,18

4,54

3,38

2,86

2,46

2,12

1,93

1,56

1,34

1,16

1,00

3,89/13,13

14613

12.56

8,32

6,18

4,54

3.38

2,46

2,15

1,83

1,60

1.34

1.17

1,00

0,87

3,89/13,13

r 461

12,13

7,21

5.09

3,69

2,70

1,95

1,66

1,39

1,17

1,00

0,85

0,73

0,62

3,43/12,68

RT.
RTORTOO/RToX-

+ = Oude

generatie
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

rYPEN Rr(OXOXX)
ALGEMEEN

STR UCTI ES

Schakelmec hanlsmc hoof dbak
Klauwenschakeling, niet gesynchroniseerd.

TYPE AANDUIDING

Voorbccld: RTOX 1 1613 A
Schakelmcchanlrmc

hu

lpbak

Schakelen | - ll: gesynchroniseerd
Schakelen ll-f ll: niet gesynchroniseerd.

R

Mechanisch bediende hoofdversnelfingsbak met

T
O

Prise-d i rect versnell i ngsbak

l:Low
ll : Splitter, laag
lll : Splitter, hoog (Direct)

: Roadrangcr
pneumatisch bediende naschakelbak.
: Twec hulpalscn.

: Naschakelbak

in ovcrdrlvc uitvoering.

- O : Hoofdversnellingsbak in ovrrdrlvr

X

uitvoering.

: Spcclaal gchakcldckecl waardoor een normaal
" H " schakelpatroon wordt verkregen.

Overdrive versnellingsbak

11 : Dit getal kenmerkt

f

6

ALLE TYPEN

13 : Aantal vcrgnclllngcn Yoorult.
A : Versnellingsbakreducties "A". Dit zelfde type

l:Low
l : Splitter, laag (Direct)
lll : Splitter, hoog (Overdrive)

de constructie en geett
tevens het ing aande draaimoment (kopprl) aan.
: Dit getal is een kenmerk voor de nlcuwc

gGncratlc.

versnellingsbak is ook feverbaar met anderg
Oliesoort en viscositeit:
Zie br andstof en s m eerm idd

reducties.
el en

spec if icat i es.

Smerlng
De hoofd- en naschakelbak hebben een

gemeenschappeliike oliehuishouding.
Oe onderdelen worden gesmeerd door middel van
spatsmering. Waar nodig zijn kanalen aangebracht
voor de smering van de lagers en de assen.

Luchtdruk
Vereiste luchtdruk voor het bedienen van de
naschakelbak: 4,5 bar.

BOUWDOOSPRINCIPE

Naschakelbak

Hoofdbak

Typebenamf ng

hoofdbak +
naschakelbak
Nieuwe generatie

qF+l@
-'
t')E
l
ffi
Eq+l Er

Typebenaming
hoofdbak +
naschakelbak
Oude generatie

o

o

i

nr-zoog

r

| 11613

/

RT-146094

I

o

r

11613

m

F

RTO -146098

@
| 1160e8

@
| 460s8
1

RTO-7613

RT 9509 A

RT-1 1613

RT 9513

|

RT-l4613
I

RTO-I 1613
I

RTO 9s13

RTO-14613
I

RTO-1 1609A

RTO 9509 A

RTO-14609A

m

@
| 14613

RT-7613

RT-14609A

Fqrlffi
*'o-'54 'lffi
I

I rrerg

RT-7609

I

11613

I t+org
m
I rrorg
I r+org

RTO/RTX 609

RT-1 1609A

m
m
|

RTO/RTX-6609

|

I r aoogn

I

RT 609

|

ffi
m

o

Eq+

|

RT-6609

RTOO/RTOX-1 1613
I

RTOO/RTOX 9s13

RTOO/RTOX-I4613
|

|

RTO-1 16098

RTO-146098
|

RTO 9s09 B

mFTruds
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN
rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

WERKPLMTSINSTRUCTIES

1, Hoofdas
2. Hoofdastandwiel
3. Hulpastandwielen
4. Schakelmof
5. "Low" tandwiol
6. Aandrijvend tandwiel
7. Hulpasta.ndwiel
8. Uitgaand (zwevend) tandwiel

BESCHRIJVING

I
4
Flg.

7
Prlnclpc

1

De versnellingsbak is uitgerust met twee hulpassen.

Doordat hei ingaande koppel wordt verdeeld over
twee hulpassen ziin de tanddrukken fager.
De tandbreedte kan daardoor klein ziin, waardoor de

versnellingsbak compact is.
Doordat de tandwielen ziin uitgevcerd met een rechte
vertanding en doordat de tandwielen van de hoofdas

"zweven" tussen de tandwielen van de hulpaS, is het
niet nodig om de tandwielen van de hoofdas apart van
lagers te voorzien.
De versnellingsbak bestaat uit:

A. Hoofdbak (Fig. 2 en 3).

Deze is uitgevoerd met vier versnellingen vooruit,
een kruipversnelling 9n een achteruit versnelling.
B. De naschakelbak.
Bij een 9'versnellingsbak (Fig. 2) is de
naschakelbak uitgevOerd als een " Range bak" en

Flg.2
Ultvocrlng mct 9 of 10 vcnnolllngcn
A = Hoofdbek

B = Rangcbak

is gesynchroniseerd.

Bij een 13-versnellingsbak (Fig. 3) is de
naschakelbak weer onderverdeeld in:
Br. Rangebak (GesYnchroniseerd)
Bs. Splitterbak (Niet gesynchroniseerd)'
Het doel van deze manier van bouwen is een groot
aantal versnellingen (reducties) mogelijk te maken,
terwijl de versnetiingsbak toch compact van bouw is'
Dat grote aantal reducties is nodig om het bruikbare
toerengebied van de dieselmotor aan te passen aan
het gevraagde toerengebied van de aandriifas'
in het
Oe àandriiils driitt, vià een vaste reductie
ditferentieel en eventueel de naaf (bii de
naafreductie), de achtenrielen aan'

Flg. 3

Ultvoerlrfg mct 13 versnelllngcn
A = Hoofdbak

B = Nagchakclbek

Br = Rangebak
Br = Splltterbek

f n de Fig. 4 en 5 zijn afle schakelstappen van de
versnellingsbakken in twee trappenfiguren uitgebeeld.

Op de horizontale as zijn steeds even grote delen
afgepast, die elk voor zich, steeds het bruikbare
toerengebied van een dieselmotor aangeven.
Dezelfde horizontale as geeft tevens de
voertuigsnelheid aan.
Op de vertikale as is het toerental n van de aandrijfas
uitgezet.
De hele trappenfiguur van Fig. 4 of 5 kan nu in twee
vlakken I en fl worden verdeeld.
| : Dit vlak geett aan dat de versnellingen Kruip- 1 ,2,
3 en 4 in de hoofdbak geschakeld kunnen

worden, tenrijl de naschakelbak (Range bak) in
de lage overbrenging staat.
f

l : Dit vlak geeft aan dat dezelfde versneffing 1,2,3
en 4 in de hoofdbak geschakeld kunnen worden,
tenruijl de naschakelbak in de hoge overbrenging
staat en aldus de versnellingen 5, 6,7 en I
vormen. Omdat de versnellingen 1 ,2,3 en 4 als
het ware op de hoge overbrenging van de
naschakelbak worden gestapeld noemen we
deze versnellingsbak ook wel een "Stapelbak".

î:O
Flg. 4

t:

il:

Laag

Hoog

lll:

In Fig. 5 heeft de trappenfiguur betrekking op een
1

3-versnellingsbak.

In dit geval is de naschakelbak ook nog voorzien
van een splitterbak, zodat in dit gebied elke
versnef ling in twee delen ll en llf gespfitst (gesplit)

kan worden.

fl=O
Flg. 5

|:
ll :
lf l:

Laag

Splltter, laag
Splitter hoog

DAFTrrfds
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN
rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

STR UCTI ES

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De nieuwe generatie v€rsnelf ingsbakken kenmerkt
zich door een fijne vertanding van de tandwielen,
waarbij steeds méór dan twee tanden met elkaar in
ingrijping zijn.

Het resultaat is een betere verdeling van de belasting
en een gereduceerde tandflankbelasting.

Tegelijkertijd werd de lagerbelasting, door de kleinere
aangrijpingshoek van de tanden, verlaagd.
Deze voordefen komen tot uitdrukking in een nog
langere levensduur.

Ffg. 6
Bij de bekende, oorspronkelijke vertanding, draagt
één tand de totale belasting gedurende 600/o van de
ingrrlptijd.

Oud

Bij de nieuwe fijnvertanding echter, ziin steeds méér
dan twee tanden constant met elkaar in ingriiping,
waarbij elke tand nu nog maxim aal62o/o van de
belasting draagt.
Door de fijne vertanding wordt ook het door de
versnellingsbak veroorzaakte tandgeruis verlaagd tot
ca. 213 van het oorspronkelijke geluidsniveau.
Het geluidsniveauverschil bedraagt ca. 5 tot 7 dBA.

Flg. 7
Nleuw

BEDIENING
ALGEMEEN GELDEND VOOR ALLE TYPEN
Aangezien de hoofdbak niet gesynchroniseerd is moet
bij het op- of terugschakelen gebruik worden gemaakt
van de dubbele ontkoppelingsmethode.
Bij het terugschakelen moet tevens tussengas worden
gegeven.
De selectorknop mag nóóit worden bediend als het
voertuig uit zlchzell achterult rlidt.
De synchronrsatieinrichting van de rangebak werkt
slechts naar één kant en kan in het bovengenoemde
geval onherstelbaar beschadigd worden.

Tijdens het rijden mag de selectorknop nóóit
bediend worden als de versnellingshendel in de
neutraalstand staat.
In dat geval komt zowel de hoofdbak als de
naschakelbak in een neutraalstand te staan,
waardoor de naschakelbak niet meer in kan komen.
De aandrijflijn is nu verbroken en kan pas worden
ingeschakeld, nadat het voertuig geheel tot stilstand is
gebracht.
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN
rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

WERKPTMTSINSTRUCTIES

RT, RTO, RTX 609, 610, 6609, 6610

Opschakelen
Zet da versnellingshendel in de neutraalstand.
Start de motor en wacht tot de druk in het
remsysteem de voorgeschreven druk heett bereikt.
Controleer de stand van de selectorknop op de
versnÉlfingshendef . Staat de knop in de stand ll
dan moet de knop in de stand I worden gedrukt,
zodat het lage bereik van de naschakelbak wordt
ingeschakeld.
Schakel de 1e versnelling in en trek met het
voertuig op.
Met behulp van de versnellittgshendel kunnen
vervolgens de versnelling en 2,3, en 4 (resp. 5 bij
een 1 O-versnellingsbak) worden ingeschakeld.
Als er met het voertuig in de 4e, (resp. 5e
versnelling bij een 1 O-versnellingsbak) wordt
geredan, dient de selectorknop op de
versnellingshendef in de stand ll te worden
geplaatst (Vóórkiezen).
Als vervolgens de 5e (resp. 6e) versnelling wordt
ingeschakeld, schakelt de naschakelbak
automatisch het hoge bereik ll (direct) in.
Vervofgens kan'vorden opgeschakeld in de
versnellingen 6,7,8 en 9 (resp .7,8,9 en 10).

I

Flg.

l--

I

RT, RTX 609, 6609

t t---

I

Terugschakclcn
Het terugschakelen geschiedt in omgekeerde
volgorde.
LET er op dat de selectorkncp van de
naschakefbak NIET EERDER in de stano | (laaE)
wordt geplaatst dan dat de voertuigsnelheid
overeenkomt met de 4e versnelling (rcsp. 5e
versnef ling voor een 10-versnellingsbak).

Flg. 9
RTO 609, 6609

Opmerklng
Zoals in Fig. 9 en 11 te zien is, is bii een RTO
uitvoering de versnellingen 3 en 4, resp. 4 en 5,
omgekeerd geplaatst ten opzichte van de RT
uitvoering (Fig. I en 10).
Afs nu een RTO versnellingsbak wordt uitgerust met

een "X" schakeldeksel, wordt het sch.akelpatroon
weer gelijk aan dat van een RT uitvoering en krijgt de
type aanduiding "RTX".

Flg. 10
RT, RTX 610,6610

Fig. 11
RTO 610,6610
11

RT, RTO, RTX 613, 6613

Opschakelen
Zet de versnellingshendel in de neutraalstand en
start de motor.
Wacht tot de druk in het remsysteem de
voorgeschreven druk heeft bereikt.
Controleer de stand van de sefectorknop.
Deze knop moet in stand | (laag) staan.
Schakef de 1e versnelling in en trek met het
voertuig op.
Schakel op de bekende wryze de versnelhngen 2 en
3 in.

Fig. 12
Schakelpatroon RT/RTX 613, 6613

Rijdend in de 3e versnelling dient de sefectorknop
in de stand ll (intermediate) te worden geplaatst.
(Dus voorkiezen).
Vervolgens kan op de bekende wijze worden
opgeschakeld in de versnellingen 4, 5, 6,7, en 8.
Rijdend in de 8e versnelling mag de selectorknop
nu NIET worden bediend.
Dus NIET VOORKIEZEN.
Trap, op het moment dat er moet worden
overgeschakefd, het koppelingspedaal in, zet de
selectorknop in de stand llf en zet vervofgens de
versnellingshendel in de neutraalstand.
Laat het koppelingspedaal opkomen, trap het
onmiddellijk weer in en schakel de 9e versnelling
in.

Vervolgens kan op de bekende wijze de
versnellingen 10, 1 1 , 12 en 13 worden
ingeschakeld.

Flg. 13
Schakefpatroon RTO 613, 6613

Terugschakelen
Het terugschakelen geschiedt in omgekeerde

910

11 12

13 -

4 5 6 7 8-ll{:.
1 23

|lf,";

-l

Fig. 14

Opmerking

Laag (Low range)

Zoafs in de Fig. 12 en 13 te zien is, is bij een RTO
uitvoering (Fig. 1 3) de versnef ling en T en 8, resp. t 2
en 13 omgekeerd geplaatst t.o.v. de RT uitvoering

Tussenreductie (lnter)

(Fig. 121.

Selectorknop RT/RTO/RTX 613, 6613

I:
fl :
llf :

volgorde.
LET OP dat de selectorknop NIET eerder in de stand
ll, resp. I wordt geplaatst dan dat de voertuigsnelheid
overeenkomt of lager ligt dan de 8e, resp. 3e
versnelling.

Hoog (Direct)
Afs nu een RTo versnellingsbak wordt uitgerust met
een "X" schakeldeksel wordt het schakelpatroon
weer gelijk aan dat van een RT uitvoering en krijgt de
type aanduiding "RTX".
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN
rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

WE R KP LAATS I N STR U CTI ES

RT/RTO/RTX 7609, 9509, 1 1609, 1 1610, 14609,
14610 MET ENKEL.H SCHAKELING

Opschakelen
Zet de versnellingshendel in de neutraalstand.
Start de motor en wacht tot de druk in het
remsysteem de voorgeschreven druk heeft bereikt.
Controleer de stand van de selectorknop op do
versnellingshendel. Staat de knop in de stand ll
dan moet de knop in de stand I worden gedrukt,
zodat het lage bereik van de naschakelbak wordt
ingeschakeld.
Schakel naar gelang de omstandigheden de kruip
of de 1e versnelling in en trek met het voertuig op.
Met behulp van de varsnellingshendef kunnen
vervolgens de versnelling sn 2,3 en 4 (resp. 5 bii
een 1 O-versnellingsbak) worden ingeschakeld.
Als er met het voertuig in de 4e, (resp. 5e
versnelling bij een 1 O-versnellingsbak) wordt
gereden, dient de selectorknop op de
versnellingshendel in de stand ll te worden
geplaatst (Voorkiezen).
Als vervolgens de 5e (resp. 6e) versnelling wordt
ingeschakefd, schakelt de naschakelbak
automatisch het hoge bereik ll (direct) in.
Vervolgens kan worden opgeschakeld in de
versnellingen 5, 6, 7 en 8 (resp.6,7, 8, 9, en 10).

Terugschakelcn
Het terugschakelen geschiedt in omgekeerde
volgorde.
LET er op dat de selectorknoP van de
naschakelbak Nf ET EERDER in de stand | (laag)
wordt geplaatst dan dat de voertuigsnelheid
overeenkomt met de 4e versnelling (resp. 5e
versnelling voor een 1 0-versnellingsbak).

Flg. 15
RT/RTX 7609, 9509, 1 1609, 14609
: Laag (l.ow rangc)
ll : Hoog (Hlgh range)

|

EATON

Flg. 16
RTO 7609, 9509, 1 1609, 14609
I : Laag (Low rangc)

ll : Hoog (Hlgh

rangc)

Opmerking
Zoals in Fig. 16 en 18 te zien is, is bij een RTO
uitvoering de versnellingen 3 en 4, resp. 4 en 5,
omgekeerd geplaatst ten opzichte van de RT
uitvoering (Fig. 15 en 17).
Als nu een RTO versnellingsbak wordt uitgerust met
een "X" sChakeldeksel, wordt het sChakelpatroon
weer gelijk aan dat van een RT uitvoering en krijgt de
type aanduiding "RTX".

Flg. 17
RT/RTX 1 1610, 14610
| : Laag (Low range)
ll : Hoog (Hlgh range)

Flg. 18
RTO 1 1610, 14610
| : Laag (Low ?angc)

ll : Hoog (Hlgh range)
13

RT/RTO 7609,
RT/RTO/RTX 1 1609, 14609
MET DUBBEL.H SCHAKELING

Opschakelen
Zetde versnellingshendel in de neutraalstand.
Start de motor en wacht tot de druk in het
remsysteem de voorgeschreven waarde heeft
bereikt.
Schakel, naar gelang de omstandigheden de kruip'
of de 1e versnelling in.
Schakel vervolgens op de bekende wiize op tot in
de 4e versnelling.
Plaats, voor het opschakelen naar de hogere
versnellingen, de versnellingshendel in de
neutraalstand en tik de versnellingshendel door de
vergrendeling heen tot in het hoge bereik.
Wacht een ogenblik tot de naschakelbak
daadwerkeliik geschakeld heeft en schakel dan de

Fig. 19
RT 7609,

RT/RTX 1 1609, 14609

.

5e versnelling in.
In het hoge bereik kunnen de versnellingen 5,
en 8 worden bediend.

6,7

Terugschakelen

Flg. 20
RTO 7609, 1 1609, 14609

Het terugschakefen geschiedt in omgekeerde
volgorde.
LET OP dat de versnellingshendel NIET EERDER
door de vergrendeling in het lage bereik wordt getikt
dan dat de voertuigsnelheid overeenkomt of lager is
dan de 4e versnelling.
Bij de RTO uitvoering zijn de versnellingen 34 en 7-8
omgekeerd geplaatst ten opzichte van de RT
uitvoering.

Opmerklng
De toepassing van de dubbel-H schakeling houdt in
dat met dit systeem géén 1O-versnellingsbak mogelijk
is.
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ALGEMEEN

WERKPIAATSINSTRUCTIES

RT 7613, 9513, 1 1613, 14613 MET ENKEL-H
SCHAKELING

Opschakclvofgordc
KrUipt

,1t,2t,

31,

4l

(Ctt1 (5',1,

Stlt,5ll, 6lll, 6ll ,7ttt,7ll,8lll, 8ll

Opschgkefcn
Versnellingshendel in neutraal en selectorknop in
stand l.
Motor starten en wachten tot de druk in het
remsysteem de voorgeschrevsn waarde heeft
bereikt.
Schakel naar gelang de omstandigheden de kruipof 1e versnelling in en trek op.
Schakel op de bekende wijze op tot in de 4e

versnelling.
Zet de selectorknop, tijdens het riiden in de 4e
versnelling, in de stand ll. (Voorkiezen).
Zet op de bekende manier de versnellittgshendel in
de 5e versnelling en veryolgens bij nog ingetrapt
koppelingspedaal, de selectorknop in de stand lll.
Wacht even tot de naschakelbak geschakeld heeft
en laat dan het koppelingspedaal weer opkomen.
Rijdend in de 5e Um 8e versnef ling, kan elke
versnelling gespfit worden. Het splitten geschiedt
door de sefectorknop BIJ INGETRAPT
KOPPELI NGSPEDAAL te bedienen.
Er mag dus NIET worden voorgekozen.
Het splfttcn

A. Opschakelen van lll naar ll.
Koppelingspedaaf intrappen.
Selectorknop in stand li zetten.
Koppelingspedaal weer op laten komen en gas
geven.

Flg 21
RT 7613, 9513, 1 1613, 14613
| : Laag (Low rangc)

ll : Splltter,
llf

:

hoog (Dlrcct)
Spfltlcr, laag (lntcr)

Lager liggende versnef ling inschakelen.
Koppelingspedaal op laten komen en gas
geven

E. Terugschakelen van grrr ps3r

de 4e versnelling.
Koppel ingspedaal i ntrappen.
Selectorknop in f l zetten, even wachten en de

selectorknop vervofgens in I zetten.
Versnellingshendel in neutraal zetten,
koppelingspedaaf op laten komen, tussengas
geven en direct daarna het koppelingspedaal
weer intrappen.
4e versnelling inschakelen, koppelingspedaal
weer op laten komen en gas geven.

B. Opschakelen van ll naar de volgende versnelling
ilt.

Koppelingspedaal i ntrappen.
Versnellingshendel in neutraal zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en weer
intrappen.
Volgende versnelling inschakelen.
Selectorknop in llf zetten, koppelingspedaal
weer op laten komen en gas geven

C. Terugschaklen van ll naar lll in dezelfde
versnelf ing.

Koppelingspedaal intrappen.
Selectorknop in de stand llf zetten.
Koppef ingspedaaf weer op laten komen en gas

geven

I

D. Terugschakelen van lll naar de eerst lager
liggende verbnelling f l.
Koppelingspedaal intrappen.
Selectorkncp in de stand ll zetten.
Versnellingshendel in de neutraalstand zetten.
Koppelingspedaal op laten komen, gas geven
en koppelingspedaal weer intrappen.

15

RTO/RTOO/RTOX 7613, 9513,
MET ENKEL.H SCHAKELING

1

1613, 14613

Opschakelvof gorde
KfUip,, 1 t, 2t,3f, 4l (C,'; 5ll, 5lll, 6ll, 6lfl, 7ll, 7ttt, $fl, Elll

Opschakelen
Versnellingshendel in neutraal en selectorknop in

Fig.22
RTO/RTOX 7613, 9513, 1 1613, 14613
| : Laag (Low range)
ll : Splitter, laag (Direct)

lll:

Splitter, hoog (Overdrive)

stand l.
Motor starten en wachten tot de druk in het
remsysteem de voorgeschreven waarde heeft
bereikt.
Schakel, naar gelang de omstandigheden de kruip-

of 1e versnelling in en trek op.
Schakel op de bekende wijze op tot in de 4e

versnelling
Zel de selectorknop, tijdens het riiden in de 4e
versnelling in de stand ll (Dus voorkiezen).
Schakel, op de bekende manier de 5e versnelling
in.

Rijdend in de 5e Um 8e versnelf ing kan elke
versnelling gesplit worden.
Het splitten geschiedt door de selectorknop BfJ
INGETRAPT KOPPELINGSPEDAAL te bedienen.
Er mag dus NIET worden vóórgekozen
Het splitten

A. opschakelen van ll naar lll

Fig. 23
RTOO 761 3, 951 3, 1 1 61 3, 1 461 3
| : Laag (Low range)
ll : Splitter, laag (Direct)

lll:

Splitter, hoog (Overdrive)

in dezelfde versnelling.
Koppelingspedaal i ntrappen.
Selectorknop in de stand f f f zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en gas

geven.

B. Opschakelen van lll naar eerst hoger liggende
versnelling ll.
versnellingshendef op de bekende wijze in de
eerst hoger liggende versnelling zetten. Dan de
selectorknop in de stand ll zetten, het
koppelingspedaal op faten komen en gas
geven.

C. Terugschakefen van llf naar f l in dezelfde
versnelling.
Koppef ingspedaal intrappen.
Selectorknop in de stand ll zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

D. Terugschakelen van ll naar eersilager liggende
versnelling lfl.
Koppeli ngspedaal intrappen.

Versnellingshendel in neutraal zetten.
Koppefingspedaal op laten komen, tussengas
geven en koppef ingspedaal weer intrappen.
Eerst lager hggende versnelfing rnschakelen, de
selectorknop in de stand lf f zetten,
koppelingspedaal op laten komen en gas
geven.
Voor het terugschakelen van 5 f l naa r de 4e
versnelling moet wèl worden voorgekozen.
16
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FU LLER VERSNELLINGSBAKKEN

rYPEN RT(OXOXX)
ALGEMEEN

WER KPIJAATSI N STR UCTI ES

1 1613, 14613
MET DUBBEL.H SCHAKELING

RT 7613,

Bij een dubbel-H schakefpatroon wordt de
versnellingshendel in het lage snelheidsgebied in de
neutraalstand tussen de 3e en 4e versnelling en in het
hoge snelheidsgebied tussen de 5e en 6e versneffing
gefixeerd.

Voor het overschakelen van het lage- naar het hoge
snelheidsgebied en omgekeerd, moet de
versnellingshendel in de neutraalstand, met een korte
tik met de handpalm, door de vergrendeling worden
getikt, zodat de naschakelbak omschakelt.

Opschakclvolgordc
Kruip, 1,2,3,41

(51),

5ll, 51, 6ll, 61, 7ll,

71,

8ll, 8l

Het opschakelcn
Vanuit de kruipversnelling op de bekende wijze
opschakelen tot in de 4e versnelling.
Let er op dat de selectorknop in de stand I staat,
alvorens de versnellingshendel in de neutraalstand
te zetten.
Tik de versnelfingshendel door de vergrendefing.
Schakel de 5e versnelfing in, zet de selectorknop in
de stand ll en laat dan pes het koppelingspedaal op
kornen en geef gas.
Rijdend in de 5e Um 8e versnelfing kan elke
versnelling gesPlit worden.
Het splitten geschiedt door de selectorknop BIJ
I NGETRAPT KOPPELINGSPEDML tE bEdiENEN.
Er mag dus NIET worden vÓórgekozen.
Het spllttcn
A. Opschakelen van ll naar

I in dezeffde versnelling.
Koppeli ngsPedaal intraPPen.
SelectorknoP in de stand I zetten.

Koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

B. Opschakelen van I naar de eerst hoger liggende
versnelling

f

l.

KoppelingsPedaal intraPPen en
versnellingshendel in neutraalstand zetten.
Koppeling op laten komen en weer intrappen.
Versnellingshendel in de volgende versnelling
zetten, de selectorknop in de stand ll zetten,
koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

C. Terugschakelen van I naar ll in dezelfde
versnelling.
Koppelingspedaal intraPPen.
Selectorknop in de stand ll zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en gas
geven.

D. Terugschakelen naar

f

f naar eerst lager f iggende

versnelling l.
KoppelingsPedaal intraPPen.

Flg.24

|

:

Spllttcr, hoog (Dlrcct)

ll : Spllttcr, laag (lntcr)
Schakef patroon en sef ectorknop RT 7613,

1

1613,

14613 met dubbel-H schakeling

Koppefingspedaal op faten komen, gas geven
en koppelingspedaal weer intrappen.
Eerst fager f iggende versnelling inschakelen,
selectorknop in de stand-l zetten,
koppelingspedaal op laten komen en gas
geven.

E. Terugschakelen van Sff naar de 4e vorsnelfing.
Selectorknop in de stand I zetten.
Koppelingspedaal intrappen.
Versnellingshendel in de neutraalstand zetten
en door de vergrendeling tot in het lage bereik
tikken.
Koppeling op laten komen, gas geyen en
koppef ingspedaal weer intrappen.
4e versnelling inschakelen, koppeling op laten
komen en gas geven.

Versnell I n gsbakbcvclllglng
Zodrade selectorknop in de stand ll is geplaatst,
wordt de schakelas op de versnellingsbak extra
vergrendeld met behulp van een luchtcilinder.
De versnellingshendel kan dan alleen nog maar met
véél kracht door de dubbef-H vergrendeling worden
gedrukt tot in het lage snelheidsgebied.
Voor een uitvoerige beschrijving van deze
versnellingsbakbeveiliging wordt verwezen naar de
rubriek "Werking van de bedieningsinstallatie, typen
RT/RTO/RTOO/RTOX 7613, 11613, 14613 met
dubbel-H schakeling.

Versnellingshendel in neutraal zetten.
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RT/RTO 7613
RT/RTO/RTOX 1 1613, 14613
MET DUBBEL ''H'' SCHAKELING
Bij dubbel-H schakeling wordt de versnellingshendel
in het lage snefheidsgebied in de neutraalstand
tussen de 3e en 4e versnelfing en in het hoge
snelheidsgebied in de neutraalstand tussen de 5e en
6e versnelling gefixeerd.
Voor het overschakelen van het lage naar het hoge

snelheidsgebied of omgekeerd, moet met de
handpalm een korte tik tegen de versneflingshendel
worden gegeven, waardoor de versnellingshendel
door de vergrendeling wordt getikt en de
naschakelbak omschakelt.
Vanuit de kruipversnelling op de normale manier
opschakelen tot in de 4e versnelling.

Fig. 25

Schakelpatroon en selectorknop RTO 7613:
RTO/RTOX 1 1613, 14613 met dubbel-H schakeling

|

:

Splltter, laag (Dlrect)

ll : Splitter,

hoog (Overdrlve)

Let er op dat de sefectorknop in de stand I staat,
alvorens de versnellingshendel in de neutraalstand
te zetten.
Tik de versnellingshendel door de vergrendeling.
Schakel volgens het betretfende schakefbeeld
verder op tot de hoogste versnelling.

Opschakclvolgorde
Kruip, 1 ,2,3,41

18

51,

5ll, 61, 6lf , 71,7tt,81, gfl

fnFTruds
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FULLER VERSNELLINGSBAKKEN
TYPEN RT(OXO)fi}
ALGEMEEN

WERKPLMTSINSTRUCTIES

Het spllttcn
LET OP. NIET VOORKIEZEN.

A. Opschakelen van I naar ll in dezelfde versnelling.
Koppel i ngsPedaal i ntraPpen.
SefectorknoP in de stand f f zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

I

B. Opschakelen van ll naar eerst hoger liggende
versnelling l.
Versnellingshendel op de bekende wijze in de
eerstvolgende versnelling zetten.

il..

SelectorknoP in de stand I zetten,
koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

C. Terugschakelen van ll naar I in dezelfde
versnef f ing.

KoppelingsPedaal intraPPen.
SelectorknoP in de stand I zetten.
Koppelingspedaal op laten komen en weer gas
geven.

D. Terugschakelen van I naar eerst lager liggende
versnelling ll.
KoppelingsPedaal intraPPen.
SelectorknoP in stand ll zetten.
Versnellingshendel in neutraal zetten en
koppelingsPedaal oP laten komen.
Tussengas geven en koppelingspedaal weer
intrappen.
Eerst lager liggende versnelling inschakelen.

Flg. 26

Schakelpatroon en rclcctorknop RTOO 7613'
1

|

1613, 14613 dubbcl-H rchakcflng
:

Spllttcr, laag (Dlrcct)

ll : Splfttcr, hoog (Ovcrdrlvc)

Let op
Alvorens van 5 ll terug te schakelen naar 4 moet de
selectorknop éérst in I gezet worden om te voorkomen
dat de splitterbak en de rangebak geliiktijdig
omschakelen.
Zoudit wèl het geval ziin, dan is het mogeliik dat beide
versnellingen niet meer inkomen en de aandriiflijn is
verbroken.
Pas als het voertuig tot stilstand is gebracht kan in dat
geval de rangebak en vervolgens de splitterbak weer
geschakefd worden
rsnef | | n gaba kbevei I g i n g
Zodrade selectorknop in de stand ll is geplaatst,
wordt de schakefas op de versnellingsbak extra
vergrendeld met behulp van een luchtcilinder.
De versnellingshendel kan dan alleen nog maar met
véél kracht door de dubbel-H vergrendeling worden

Ve

I

gedrukt tot in het lage snelheidsgebied.
Voor een uitvoerige Oeschrifving van deze
versnellingsbakbeveiliging wordt verwezen naar de
rubriek "Werking van de bedieningsinstallatie", typen
RT/RTO, RTOO, RTOX 7613, 1 1613, 14613 met
dubbel-H schakeling.
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WERKING VAN DE BEDIENINGSINSTALIATIE
RT 609, 61 0

van de
f n Fig . 27 is een principedoorsnede
versnellingsbak getekend.
Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, ziin de balladeurassen 24,25 en 26,
waarop de respectieveliike schakelgatfels ziin
gemonteerd die de respectieveliike schakelmotfen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zijde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakefvinger van de
schakelas 23 valt, zodat bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar links
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak inschakeft.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een
schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

,

Aldus kan, met de versnellingshendel, elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend,
Aan de versnellingshendef 21 is een tweestandenventiel, de selectorknop 22 bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht wordt
bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de

naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.
Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de rechter
zilde van het relaisventiel37 gevoerd, dat zich aan de
rechterzilde van de versnellingsbak bevindt.
De zuiger in het relaisventiel 37 wordt daardoor naar
links gedrukt.
Tevens wordt de lucht uit de drukregelaar Al naar de
selectorknop 22 gevoerd. Omdat deze knop in de
onderste stand I staat, laat de knop de lucht
doorstromen naar de linker zijde van het relaisventiel
37.
De zuiger in het relaisventiel wordt nu naar rechts
gedrukt omdat het zuigeroppervlak aan de linker zijde
groter is dan aan de rechter zt;de.

Via een luchtkanaal in de zuiger van het relaisventiel
37 kan de lucht doorstromen naar de linker ziide van
de range cilinder 35, waardoor de zuiger in de range
cilinder naar rechts wordt gedrukt en de naschakelbak
aldus in de lage overbrenging I schakelt.
De uitgaande as 33 wordt door de Schakelmof 31
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen van de beide hulp-assen wordt
aangedreven.
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Flg.27
21 . Versnellingshendel

22. Sefectorknop
23. Schakelas met

schakelvinger

24 Balladeuras

R-C (R-1)

25. Baf adeuras 1-Z (2-31
26. Balladeuras 3-4 (+5)
27. Pris€-as
28. Hoofd-as
29. Priseas tandwiel
f

30.
31.
32.
33.

Hulpas (hoofdbak)
Schakelmof (l-ll)
Hulpas (naschakelbak)
Uitgaande as

34. Gecombineerde
d ru kregelaar/l uc htf lter
35. Range cilinder
i

36. Grendelpen

37. Relaisventiel 691 .100.
49. Tandwiel

21

: Laag (Low)
: Dlrect

:
22

re

€-v-à

Flg. 28
Als er met het voertuig in de 4e, (resp. 5e) versnelling
wordt gereden, moet de selectorknop 22 omhoog
worden getrokken in de stand f l.
De commandolucht, van de selectorknop 22 naar de
finker ziide van het refaisventielST, valt nu weg.
De zuiger in het relaisventiel ST zou nu naar links
moeten gaan, ware het niet dat de auiger door de
grendelpen 36 mechanisch wordt gebfokkeerd.
De naschakelbak kan dus niet omschakelen.
Deze bfokkering wordt bediend door de drie
baf ladeurassen 24,25 en 26 en werkt zolang één der
versnellingen is ingeschakeld.
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Flg. 29
Zodrade versnellingshendel van de 4e (resp. 5e)
versnelling wordt omgezet in de 5e (resp. 6e)
versnelling, wordt tiidens het overscfr,akelen, als de
versnellingshendel in de neutraalstand komt, de
vergrendeling weggenomen en wordt de zuiger van
het relaisventiel37 naar links gedrukt.

De zuiger in de range cilinder wordt daardoor naÚ
links gedrukt, zodat de naschakelbak in de hogr

overbrenging

f

f

.

(direct) wordt geschakeld.

De uitgaande as 33 wordt door de schakelmol 31
gekoppeld aan de hoofdas 28 van de hoofdbak.

De grendefpen 36 wordt bediend door één van de drie

balladeurassen 8n kan allééh dan door de drukveer
naar beneden worden gedrukt als alle balladeurassen
in de middenstand staan.
Als de zuiger in het relaisventiel 37 in de linker stand
staat, wordt de lucht vanaf de drukregelaar 34 via het
relaisventiel 37 doorverbonden met de rechter zijde
van de range cilinder 35.
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Flg. 30
Ook in de hoge overbrenging van de naschakefbak
wordt het relaisventiel 37 door de grendelpen 36
geblokkeerd, zodra één van de versnellingen van de
hoofdbak is ingeschakefd.
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Als het onderstaande schema van deze
versnellingsbak wordt vergeleken met dat van een RT
609, 610 (Fig. 2n, bf iikt het enige verschil hieruit te
bestaan dat de tandwielen voor de 3e en 4e
versnelling van plaats ziin verwisseld.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt dan ook verwezen naar de beschriiving van de
RT 609, 610 op blz. 20.

I

21. Versneflingnhendd
22. Selectorknop
23. Schakefag mct

schakelvinger

ffii';bl,l'
22ffi

21

rc

ilt-

24. Balladcureg R€ (R-f )
25. Bafldcural l-2 (2€)
26. Balladcurag 3'4 (+5)
27. Prisèlr
28. Hoold-ar
29. Prise-et ttndfliol
30. Hulpar (lrcofdbaf0
31 .

Schakdmol f-ff

32. Hulpar (narchakcfbak)
33. Uitgaandc er
34. Gecombinccrdc
d ru

kregdurlluchtfi ltcr

35. Rangc cilindcr
36. Grendelpcn

37. Relaisvcnticl 69t. f (Xl.

L---{-zs

-r

27

28
29

25

RT 6609. 661 0
f

n Fig .32 is een principedoorsnede van de

versnellingsbak getel<end.
Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, zijn de balladeurassen 24,25 en 26,
waarop de respectieveliike schakefgaffels ziin
gemonteerd, die de respectievelijke schakelmoffen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zijde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakelvinger van de
schakelas 23 valt, zodat bil het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar links
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak wordt
ingeschakeld.

Afs de selectorknop 22 tn de onderste stand | (laag
,P" afgesloten en de
bereik) staat. is de aansluiting

aansluiting "A" via de ontf uchtleiding ''R" ontlucht.
Aansluiting "A" is met een commandoleiding
doorverbonden met aanslurting "P" aan de linker
zilde van het relaisventiel 38.

Aansf uiting "P" is via een boring in de grendelzuiger
39 doorverbonden met een kamer onder de
commandokleppen 41 en 42 en, omdat in deze kamer

geen druk heerst staan de beide kleppen 41 en 42in
de onderste stand.
Dat betekent dat de voedingslucht uit de
drukregelaar/f uchtfilter 34 via de aansluiting "S''
bovenop het refaisventiel 38, door de commandoklep
41 wordt afgesloten.

Aldus kan, met de versnellingshendel, elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend.

De voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34
wordt via de aansluiting I'S", de kamer om de
klepzitting 43 en een boring in de klepzitting 43,
doorgestuurd naar aansluiting "H" en vandaar naar
de f inker zijde van de range cifinder 35.

Aan de versnef lingshendef 21 is een tweestandenventiel, de sefectorknop 22 bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht wordt
bediend.

De zuiger in de range cilinder wordt door de druk van
de lucht naar rechts gedrukt, zodat de lage
overbrenging I van de naschakelbak wordt
ingeschakeld.

De vereiste lucht voor het bedienen van de

De uitgaande as 33 wordt door de schakelmof
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulpassen wordt

De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een
schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

.

naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.

De versnelf ingsbakken van het type 6609 en 6610 zijn
nagenoeg identiek met de oude typen 609 en 610.

Het verschil bestaat hierin dat de vertanding van de
tandwiefen fijner is, waardoor het veroorzaakte
tandgeruis aanzienlijk is verminderd . (Zie ook blz. 9
" Nieuwe ontwikkelingen ")
Het tweede verschil is het relaisventiel 38 dat geheel is
gemoderniseerd en minder storingsgevoelig is dan het
oude relaisventief 37, dat op de versnellingsbakken
type 609 en 610 was gemonteerd.
De functie van het refaisventiel 38 komt echter wèl
weer overeen met het oude relaisventiel.

Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de
aansf uiting "S" op de bovenzijde van het relaisventiel
38 gevoerd. Dit relaisventief 38 bevindt zich aan de
rechter zijkant van de versnelf ingsbak.
Aansluiting "S" wordt via een kamer om de klepzitting
43 doorverbonden met aansluiting "S" aan de rechter
zilde van het relaisventief 38.
Deze aansfuiting "S" wordt met een f uchtfeiding
doorverbonden met de aansluiting "P" van de

selectorknop 22.
26

31

aangedreven.
Vervofgens kan de versnellingshendel in de kruip- of
1e versnelling worden gezet (naar gelang de
omstandigheden) en kan er met het voertuig worden
opgetrokken.
Naarmate de voertuigensnelheid wordt opgevoerd
dient op de bekende wijze te worden opgeschakeld tot
in de hoogste versnelling (4, resp. 5) van het lage
bereik van de naschakelbak.
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Flg. 32

21 . Versnellingshendel

22. Selectorknop
23. Schakelas met

32. H ulpas (naschahelbak)
33. Uitgaande as
34. Gecombineerde

schakelvinger
24. Balladeuras R-C (R-l )
25. Bafladeuras 1 -Z (2-31
26. Bafladeuras $4 (4-5)

27.
28.
29.
30.
31.

d ru k reg el aar I luc h tf

i

lter

35. Range cifinder
36. Grendelpen
38. Relaisventiel 689.1 14.
39. Grendelzuiger

Prise-as
Hoofd-as
Pris€-as tandwiel
Hulpas, (hoofdbak)

4O. Klep
41 . Commandoklep

"L"

42. Commandoklep

"H"

Schakelmof l-ll

4Í1.

Klepzitting H
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ll: Direct
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Fig. 33
Zodra één van de versnelfingen wordt ingeschakeld,
wordt één van de balladeurassen 24,25 of 26 naar
links of naar rechts verschoven.
In Fig. 33 is de 4e (resp. 5e) versnelling ingeschakefd,
hetgeen betekent dat balladeuras 26 naar f inks is
geschoven.
Balladeuras 26 drukt grendelpen 36 omhoog die op
ziin beurt de grendelzuiger 39 omhoog drukt.
Aangezien de bovenzijde van de boring in de
grendefzuiger 39 door de klep 40 is afgesloten, kan
het relaisventiel 38 niet omgeschakeld worden, zolang
één van de versnellingen is ingeschakeld.

28

Rijdend in de 4e (resp. 5e) versnelling dient de

sefectorknop 22in de stand f l van het hoge bereik
(Prise-direct) te worden geplaatst, teneinde het hoge
bereik van de naschakelbak vóór te kiezen.
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Flg. 34
Als, tijdens het overschakelen van 4 naar 5 (resp. van
5 naar 6), de versnellingshendel in de neutraalstand
komt, komen ook de drie balladeurassen 24,25 en 26
in de middenstand en wordt de grendelpen 36 door de
drukveer naar beneden gedrukt.
Als gevolg daarvan gaat ook de grendelzuiger 39 naar
beneden en kan de commandolucht van de
selectorknop 22viaaansluiting "P", door de boring in
de grendelzuiger 39 en een kanaal in het huis van het
relaisventiel 38, doorstromen naar een kamer onder
de twe€ commandoklePPen 41 en 42.
De beide commandokleppen 41 en 42 worden door de
luchtdruk omhoog gedrukt in de bovenste stand. De

voedingslucht op aansluiting "S" wordt nu door
commandokle g 42 afgesloten.
De voedingslucht op aansluiting "S" wordt door
commandoklep 41 doorgestuurd naar aansluiting "L"
en van daar door een leiding naar de rechter zijdo van
de range cilinder 35.
De zuiger van de range cilinder wordt naar links
gedrukt, waardoor het hoge bereik ll (Prise-direct) van

de naschakelbak wordt ingeschakefd.
De hoofd-as 28 van de hoofdbak wordt door de
schakelmof 31 doorverbonden met de uitgaande as
33.
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Fig. 35
Zodra in het hoge bereik f l van de naschakelbak, één
van de versnellingen wordt ingeschakeld, wordt de
grendefpen 36 en daarmee óók de grendelzuiger 39
weer omhoog gedrukt.

Zodrade boring in de grendelzuiger 39 door de klep
40 wordt afgesloten, wordt óók de commandolucht
van de selectorknop 22 atgesloten. De beide
commandokleppen 41 en a2 ilijven echter in de
bovenste stand staan omdat de aansluiting "S" van
de voedingslucht door de kanalen in het huis en langs
de schacht van de grendelzuiger 39 doorverbonden
wordt met de kamer onder de beide
commandokleppen.

30

In deze stand bekrachtigt het relais zichzelf dus en
kan de naschakelbak niet door de selectorknop
bediend worden.
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Het kan voorkomen dat er een selectorknop 22wordt
toegepast die net andersom werkt.

Als het onderstaande schema van deze
versnellingsbak wordt vergeleken met dat van de RT
6609, 6610 (Fig . 32), blijkt het enige verschil hieruit te
bestaan, dat de tandwielen voor de 3e en 4e (resp. 4e
en 5e) versnelling van plaats zijn verwisseld.

Dus:

Knop in stand
Knop in stand

I
ll

Commandoleiding A
onder druk.

Commandoleiding A
ontlucht.
Het relaisventiel 38 werkt in dat geval dus óók
andersoffi, hetgeen betekent dat de leidingen L en H
tussen het relaisventiel 38 en de range cilinder nu niet
kruislings moeten worden aangesloten om het geheel
weer correct te laten functioneren.

De werking van het bedieningssysteem is gehéél
gelijk gebleven.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt dan ook verwezen naar de beschrijving van de
RT 6609, 6610 op blz.26.

I

!r

r_ó._23

{/

RTO 6609

21
76

RTO 6610

Fig. 36
31

RT 613

n Fig .37 is een principedoorsnede van de
versnellingsbak getekend.
f

Teneinde het geheel in één schema te kunnen
Samenvatten , zijn de balladeurassen 24, 25 en 26,
waarop de respectieveliike schakelgaffels zijn
gemonteerd, die de respectievelijke schakelmoffen
bedienen, bóven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.

Aan de linker zijde van elke balladeuras bevindt zich
een meenerner, waarin de schakelvinger van de
schakel-as 23 valt, zodat bii het verdraaien van de
schakel-as één van de drie balladeurassen naar
links of naar rechts wordt geschoven en daarmee
de betreffende versnelling in de hoofdbak inschakelt.

Hoewel de druk van de lucht aan beide ziiden van
de zuiger van de intermediate cilinder gelijk is
(4,5 bar) wordt de zuiger toch naar links gedrukt
omdat het luchtbelaste oppervlak van de zuiger aan
de linker zijde kleiner is dan aan de rechter ziide.
Afdus wordt het tandwiel 44 naar links gedrukt en,
door middel van splines, op de hoofd-as gekoppeld.
De hoofd-as drijft dus via het tandwiel 44 de beide
hufp-assen 32 aan.
Omdat leiding R ontlucht is, wordt er géén druk op
de linker zijde van de zuiger van het relaisventiel 37
uitgeoefend, zodat de zuiger in de linker stand bliift
staan.

Aldus kan met de versnellingshendel elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend.

De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 kan nu via
een boring in de zuiger in het relaisventiel 37
doorstromen naar de linker ziide van de range
cilinder 35.
De zuiger van de range cilinder wordt daardoor
naar rechts gedrukt, waardoor de naschakelbak in
de lage overbrenging wordt geschakeld.
De uitgaande as 33 wordt nu via het tandwiel 49
door de beide hulp-assen 32 aangedreven.

Aan de versnellingshendel 21 is een driestandenventiel, de selectorknop 22 bevestigd'
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht

Met de selectorknop in de stand I kan met het
voertuig in de versnellingen 1, 2 en 3 worden
gereden.

De schakel-as 23 is via een hefboomstelsel en een
schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

.

wordt bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de

naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van
de bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukre gelaarlluchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.
Van de drukregela ar 34 wordt de lucht naar de
rechter zijde van het relaisventiel 37 , dat zich aan
de rechterzijde van de versnellingsbak bevindt,
gevoerd. De zuiger in het relaisventiel wordt
daardoor naar links gedrukt.
Tevens wordt de lucht uit de drukregelaar naar de
sefectorknop 22 gevoerd.
Omdat de selectorknop 22 in de stand I staat, ziin
de leidingen F en R ontlucht.
Omdat de selectorknop 22 in de stand I staat is de
leiding F ontlucht en wordt er géén druk op de
bovenzijde van de relaisklep 48 uitgeoefend.
De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 wordt aan
de zijkant van de klep 48 toegevoerd.
Omdat het drukbelaste oppervlak van de klep aan
de bovenzijde groter is dan aan de onderziide,
wordt de klep 48 omhoog gedrukt.
In deze stand van de kleP 48 wordt:
Lucht toegevoerd naar de linker ziide van de
intermediate cilinder 47 .
Lucht toegevoerd naar de rechter zijde van de
intermediate cilinder 47.
De ontluchtopening aan de onderzijde van de
kfep 48 atgesloten.

32

Het overschakelen naar bereik ll is onder Fig. 38 en
39 beschreven.
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Fig. 37
21 .

Versnellingshendel

22. Selectorknop
23. Schakelas met

schakelvinger
24. Balladeuras R-1, -4, -9
25. Balladeuras 2-3, 5-6, 10-1
26. Balladeuras 7-8, 12-13
27 . Prise-as
28. Hoofd-as
29. Prise-as tandwiel
30. Hulp-as (hoofdbak)
31 . Schakelmof l-ll
32. Hulp-as (naschakelbak)
33. Uitgaande as
34. Gecombineerde
d ru kregelaar/l uchtf i lter

1

35. Range cilinder
36. Grendelpen
37. Relaisventiel, oud 691100
44. Verschuifbaar range tandwiel
45. Schakelmof
46. Koppeltandwiel
47. Intermediate cilinder
48. Relaisklep
49. Tandwiel

L = Voedingslucht

33
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Fig. 38

Voor het overschakelen van de 3e naar de 4e
versnelling mag NIET worden voorgekozen omdat
de zuiger van de intermediate cilinder schakelt,
zodra de selectorknop in de stand ll wordt gezet.
Daarom moet, als men wil overschakelen éérst het
koppelingspedaal geheél intrappen, dan de
selectorknop 22 in de stand ll zetten en vervolgens
de versnellingshendel in de neutraalstand plaatsen.
Vervolgens moet men het koppelingspedaal weer
op laten komen (bii opschakelen géén tussengas
geven), het koppelingspedaal onmiddellijk weer
intrappen en de 4e versnelling inschakelen.
Zodra de selectorknop 22 in de stand ll staat, wordt
de leiding F doorverbonden met de
voedingsluchtleiding S.
De leiding F is aangesloten op de bovenzijde van de
relaisklep 48, zodat de klep door de luchtdruk naar
beneden wordt gedrukt.

34

De linker zijde van de intermediate cilinder bliift via
de zijkant van de klep 48 verbonden met de
voedingslucht uit de drukregelaar/luchttilter 34.
De rechter zijde van de intermediate cilinder wordt
nu via het onderste gedeelte van de klep 48
ontlucht.
Daardoor wordt de zuiger in de intermediate cilinder
naar rechts gedrukt en wordt de schakelmof 45 met
het tandwiel 44 eveneens naar rechts verschoven.
De schakelmof 45 is met splines gekoppeld op de
hoofd-as 28 en verbindt aldus de hoofd-as 28 door
met het tandwiel 46.
De hoofd-as drijft nu via het tandwiel 46 de beide
hulp-assen 32 aan.
Aldus is een "tussenreductie" tot stand gebracht.
Deze tussenreductie wordt ook wel "ln,termediate"
of afgekort "lnter" genoemd.
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Met de naschakelbak in de tussenreductie liikt het
net alsof er twee versnellingen tegeliik ziin
inschakeld, omdat het tandwiel 44 nog steeds in
aangrijping is met de tandwielen op de beide
hulp-assen.

Echter het tandwiel 44 is DRAAIBAAR gekoppeld
aan de schakelmof 45.
Bovendien ziin de inwendige splines van het
tandwiel 44, door het verschuiven, op een gedeelte
van de hoofd-as 28 gekomen, waarop zich géén
splines bevinden.
Het tandwiel 44 kan dus onafhankelijk van de
schakelmof 45 vrij om de hoofd-as draaien.
Het tandwiel 44 bliift voor een klein gedeelte in

aangrijping met de tandwielen op de beide hulpassen teneinde het terugschakelen te
vergemakkelijken c.q. mogeliik te maken.

In het bereik ll kan in de versnellingen 4, 5,6, 7 en
8 worden gereden.
Voordat er wordt overgeschakeld van de 8e naar de
9e versnelling moet, tijdens het riiden in de 8e
versnelling, de selectorknop 22 in de stand lll
worden geplaatst, zie Fig. 39 (er wordt voorgekozen).
Op het moment dat de selectorknop 22 in de stand
lll staat, wordt de leiding R doorverbonden met de
voedingsleiding S en wordt de linker ziide van de
zuiger in de relaisklep 37 luchtbelast.
De zuiger zou nu naar rechts moeten gaan, ware
het niet dat de zuiger door de grendelpen 36
mechanisch wordt geblokkeerd.
De grendelpen 36 wordt bediend, zodra één van de
versnellingen is ingeschakeld en daarmee één van
de balladeurassen 24, 25 of 26 naar links of naar
rechts is verschoven.
(ln Fig. 39 is balladeuras 26 naar links geschoven).
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De naschakelbak schakelt dus niet olî, zolang de
versnellingshendel in de 8e versnelling blijft staan.

De zuiger in de range cilinder wordt naar links
gedrukt, waardoor de schakelmof 31 de uitgaande
as aan het tandwiel 46 koppelt.

Als, tijdens het overschakelen van de 8e versnelling
naar de 9e versnelling, de versnellingshendel in de
neutraalstand komt, komen óók de drie
bafladeurassen 24,25 en 26 in de middenstand en
wordt de grendelpen 36 door de drukveer naar
beneden gedrukt.

Het tandwiel 46 was via de schakelmof 45
gekoppeld aan de ingaande as, zodat de
naschakelbak nu in de "Prise-direct" overbrenging
(1 :1 ) is geschakeld.

De zuiger in de relaisklep 37 wordt niet langer meer
vergrendeld en, omdat aan beide ziiden van de
zuiger een druk van 4,5 bar staat (zie tekst bii
Fig. 39) en het drukbelaste oppervlak van de zuiger

aan de linker zijde groter is dan aan de rechter
zijde, wordt de zuiger nu naar rechts gedrukt.
De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 kan nu via
de boring in de zuiger in de relaisklep 37,
doorstromen naar de rechter ziide van de range
cilinder 35.

36

Met de selectorknop in de stand lll kan met het
voertuig in de versnellingen 9, 10, 1 1 , 12 en 13
worden gereden.
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Bij een RTO 613 versnellingsbak zijn de tandwielen
voor de 7e en 8e (resp. 12e en 13e) versnelling van
plaats verwisseld ten opzichte van een RT 613
versnellingsbak.
De werking van het bedieningssysteem is echter
gehéél gelijk gebleven, zodat voor een beschriiving
van het systeem wordt verwezen naar de
beschrijving van de RT 613 op blz. 32.

37

-,

RT 6613
De versnellingsbak van het type RT 6613 is
nagenoeg gelijk aan het oude type RT 613.

Het verschil bestaat hierin dat de vertanding van de
tandwielen fijner is, waardoor het veroorzaakte
tandgeruis aanzienlijk is verminderd . (Zie ook blz. 9
"N ieuwe ontwikkelingen").
Het tweede verschil is het relaisventiel 38, dat
geheel gemoderniseerd is en minder storingsgevoelig is dan het oude relaisventiel 37, dat op het
type 613 was gemonteerd. De functie van het
relaisventiel 38 komt echter wèl weer overeen met
het oude relaisventiel.

n Fig. 41 is een principedoorsnede van de
versnellingsbak getekend.
f

Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, zijn de balladeurassen 24, 25 en 26,
waarop de respectievelijke schakelgaffels zijn
gemonteerd die de respectievelijke schakelmoffen
bedienen, bóven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de link er zijde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakelvinger van de
schakelas 23 valt, zodat bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar links
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak inschakelt.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een
schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

.

Aldus kan met de versnellingshendel elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend.
Aan de versnellingshendel 21 is een driestandenventiel, de selectorknop bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht

Als de selectorknop 22 in de stand I staat (laag
bereik) , ziin de andere twee aansluitingen "F" en "R"
ontlucht.
Omdat de leiding F ontlucht is, wordt er géén druk
op de bovenzijde van de relaisklep 48 uitgeoefend.
De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 wordt aan
de zijkant van de klep 48 toegevoerd.
Omdat het drukbelaste oppervlak van de klep aan
de bovenzijde groter is dan aan de onderziide,
wordt de klep 48 omhoog gedrukt.
In deze stand van de klep 48 wordt:
Lucht toegevoerd naar de linker ziide van de
intermediate cilinder 47 .
Lucht toegevoerd naar de rechter ziide van de
intermediate cilinder 47 .
De ontluchtopening aan de onderzijde van de
klep 48 afgesloten.
Hoewel de druk van de lucht aan beide ziiden van
de zuiger van de intermediate cilinder 47 geliik is
(4,5 bar) wordt de zuiger toch naar links gedrukt
omdat het luchtbelaste oppervlak van de zuiger,
aan de linker zijde, kleiner is dan aan de rechter
zijde.

Afdus wordt het tandwiel 44 naar links gedrukt en
door middel van splines op de hoofd-as 28
gekoppeld. De hoofd-as drijft dus via het tandwiel
44 de beide hulp- assen 32 aan.
Aansluiting "R" is met een leiding doorverbonden
met aansluiting "P", welke zich aan de linker zijde
van het relaisventiel 38 bevindt.
Aansluiting "P" is door enkele boringen
doorverbonden met de kamer onder de beide
commandokleppen 41 en 42.
Aangezien deze kamer ontlucht is, staan de beide
commandokleppen in de onderste stand.
Daardoor kan de lucht uit de aansluiting "S" van de
voedingslucht via de kamer om de klepzitting 43 en
een boring in de klepzitting doorstromen naar
aansluiting "H" en vandaar naar aansluiting L op de
linker zijde van de range cilinder 35.

wordt bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de

naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van
de bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukre gelaarlluchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.
Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de
aansluiting "S" op de bovenzijde van het
relaisventiel 38 gevoerd. Dit relaisventiel bevindt
zich aan de rechter zijkant van de versnellingsbak.
Aansluiting "S" wordt via een kamer om de
klepzetting 43 doorverbonden met aansluiting "S"
aan de rechter zijde van het relaisventiel 38.
Deze aansluiting "S" wordt met een luchtleiding
verbonden met de aansluiting "S" op de
selectorknop 22.

38

De zuiger van de range cilinder 35 wordt door de
voedingslucht naar rechts gedrukt, zodat de
schakelmof 31 het tandwiel 49 koppelt aan de
uitgaande as 33 en aldus de lage reductie inschakelt.
Met de selectorknop in de stand I kan met het
voertuig in de versnellingen 1 , 2 en 3 worden
gereden.

Het overschakelen naar bereik ll is onder Fig. 42
beschreven.
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Voor het overschakelen van de 3e naar de 4e
versnelling mag NIET worden voorgekozen omdat
de zuiger van de intermediate cilinder 47 schakelt,
zodra de selectorknop in de stand ll wordt gezet
(Fig. 42l.Daarom moet, als men wil overschakelen
éérst het koppelingspedaal gehéél intrappen, dan
de selectorknop 22 in de stand ll zetten en
vervolgens de versnellingshendel in de
neutraalstand plaatsen.
Vervolgens moet men het koppelingspedaal weer
op laten komen (bii opschakelen géén tussengas
geven), het koppelingspedaal onmiddelliik weer
intrappen en de 4e versnelling inschakelen.

De rechter zijde van de intermediate cilinder 47
wordt nu via het onderste gedeelte van de klep 48

Zodra de selectorknop 22 in de stand ll staat, wordt
de leiding F doorverbonden met de
voedingsluchtleiding S.
De leiding F is aangesloten op de bovenzijde van de
relaisklep 48, zodat de klep door de luchtdruk naar
beneden wordt gedrukt.

Aldus is een "Tussenreductie" (lntermediate of
kortweg "lnter" genoemd) tot stand gebracht.

De finker ziide van de intermediate cilinder 47 blijft
via de zijkant van de klep 48 verbonden met de
voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34.

40

ontlucht.
Daardoor wordt de zuiger in de intermediate cilinder
naar rechts gedrukt en wordt de schakelmof 45 met
het tandwiel 44 eveneens naar rechts verschoven.
De schakelmof 45 is met splines gekoppeld op de
hoofd-as 28 en verbindt aldus de hoofd-as 28 door
met het tandwiel 46.
De hoofd-as drijft nu via het tandwiel 46 de beide
hufp-assen 32 aan.

Met de naschakelbak in de tussenreductie lijkt het
net alsof er nu twee versnellingen tegelijk ziin
ingeschakeld, omdat het tandwiel 44 nog steeds in
aangrijping is met de tandwielen op de beide
hulp-assen.
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Echter het tandwiel 44 is DRAAIBAAR gekoppeld
aan de schakelmof 45.
Bovendien zijn de inwendige splines van het
tandwiel 44, door het verschuiven, op een gedeelte
van de hoofd-as 28 gekomen, waarop zich géén
splines bevinden.
Het tandwiel 44 kan dus onafhankeliik van de
schakelmof 45 en vrij om de hoofd-as 28 draaien.

Als de selectorknop in de stand lll staat, wordt de
aansluiting "R" doorverbonden met de
voedingsluchtaansluiting "S".

Het tandwiel 44 blijft voor een klein gedeelte in

Omdat de 8e versnelling is ingeschakeld, is de
balladeuras 26 naar links verschoven, waardoor de
grendelpen 36 is oPgedrukt.
Deze grendelpen drukt de grendelzuiger 39
omhoog, zodat de boring in de grendelzuiger door
de klep 40 wordt afgesloten.

aangrijping met de tandwielen op de beide hulpassen teneinde het terugschakelen te
vergemakkeliiken c.q. mogeliik te maken.
In het bereik ll (lnter) kan in de versnellingen 4, 5, 6,
7 en I worden gereden.
Voordat er wordt overgeschakeld van de 8e

versnelling naar de 9e versnelling moet, tijdens het
rijden in de 8e versnelling, de selectorknop in de
stand lll worden geplaatst.
(Er wordt voorgekozen).

Aansluiting "R" is met een leiding verbonden met
aansluiting P op het relaisventiel 38 zodat de
voedingslucht wordt aangesloten op de
grendelzuiger 39.

De commandolucht voor het overschakelen van de
range cilinder wordt op dit punt afgestopt zodat de
range cilinder niet kan schakelen.

Het overschakelen van de 8e naar de 9e versnelling
is beschreven onder Fig.44.
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Als, tijdens het overschakelen van de 8e naar de 9e
versnelling, de versnellingshendel in de
neutraalstand komt, komen ook de drie
baf fadeurassen 24, 25 en 26 in de middenstand en
wordt de grendelpen 36 door de drukveer naar
beneden gedrukt.
De grendelzuiger 39 komt nu in de onderste stand
te staan en de commandolucht van aansluiting "P"

kan nu via een boring in de grendelzuiger en een
boring in het huis van het relaisventiel 38
doorstromen naar de kamer onder de
commandokleppen 41 en 42.
De beide commandokleppen worden door de
luchtdruk omhoog gedrukt.
De voedingslucht van aansluiting "S" wordt nu door

commandoklep 42 afgesloten van aansluiting 'H".
De voedingslucht van aansluiting "S" wordt via de
42

commandoklep 41 doorgevoerd naar aansluiting "L"
en van daar via een leiding naar de rechter ziide
van de range cilinder 35.
De zuiger van de range cilinder wordt naar links
gedrukt waardoor de schakelmof 31 ook naar links
wordt gedrukt.
De uitgaande as 33 wordt nu via de schakelmof 31
gekoppeld aan het tandwiel 46.
Het tandwiel 46 was via de schakelmof 31
gekoppeld aan de uitgaande as 33, zodat de
naschakelbak nu in de "Prise-direct" overbrenging
(1 :1) is geschakeld.
Met de selectorknop in de stand lll kan met het
voertuig in de versnellingen 9, 10, 1 1 , 12 en 13
worden gereden.

DAF Trtrd<s

3
WER KPLAATS

I

N

STR UCTI ES

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

rYPEN Rr(O)(OXx)
ALGEMEEN

RTO 661 3
Bij een RTO 6613 versnellingsbak zijn de tandwielen

voor deTe en 8e (resp. 12e en 13e) versnelling van
plaats verwisseld ten opzichte van een RT 613
versnellingsbak.
De werking van het bedieningssysteem is echter
gehóól gelijk gebfeven, zodat voor de beschrijving van
het systeem wordt venyezen naar de beschrijving van
de RT 6613 op blz. 38.
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14610
OUD

1 1609, 1 1610, 14609,
MET ENKEL-H SCHAKELING EN
RELAISVENTIEL 691100

RT 7609, 9509,

ln Fig. 45 is een principedoorsnede van

versnellingsbak

getekend.

de

naar links of naar rechts verschoven en wordt de
grendelpen 36 omhoog gedrukt.
Deze grendelpen blokkeert de zuiger in het
relaisventiel 37 mechanisch. Dus zolang er een
versnelling is ingeschakeld kan de naschakelbak niet

bediend worden.
Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, zijn de balladeurassen 24,25 en
waarop de respectievelijke schakelgaffels
gemonteerd die de respectievelijke schakelmoffen
bedienen, bóven de

26,
zijn

getekend.

versnellingsbakdoorsnede

zich
de
links
de
inschakelt.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een

Aan de linker zijde van elke balladeuras bevindt
een meenemer, waarin de schakelvinger van
schakelas 23 valt, zodat bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar
of naar rechts wordt geschoven en daarmee
betreffende versnelling in de hoofdbak

schakelstang verbonden met de versnellingshendel

21.
Aldus kan met de versnellingshandel elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend.
Aan de versnellingshendel 21 is een tweestandenventiel, dè selecto rknop 22bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht wordt
bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de

naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.
Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de linker
zijde van het relaisventiel 37, dat zich aan de linker
zijde van de versnellingsbak bevindt, gevoerd.
De zuiger in het relaisventiel wordt daardoor naar
rechts gedrukt.
Tevens wordt de lucht uit de drukregelaar 34 naar de
sefectorknop 22gevoerd. Omdat deze knop in stand I
staat, laat de knop géén lucht doorstromen naar de
rechter zijde van het relaisventiel 37, zodat de zuiger
in het relaisventielST in de rechter positie blijft staan.
Via een luchtkanaal in de zuiger van het relaisventiel
37 kan de lucht doorstromen naar de linker zijde van
de range cilinder 35, waaidoor de zuiger in de range
cilinder naar rechts wordt gedrukt en de naschakelbak
aldus in de lage overbrenging I schakelt.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmof 31

doorverbonden met het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulp-assen wordt
aangedreven.

Zodraéén van de versnellingen wordt ingeschakeld,
wordt één van de drie balladeurassen 24,25ot26

44

Dit betekent dat met de selectorknop 22 het hoge
bereik ll mag worden vóórgekozen.

Opmerking
Bijde versnellingsbak, type 7609 is het tandwiel, voor
de aandrijving van een zij-P.T.O., geplaatst tuss€n de
tandwielen voor de 1e en 2e versnelling en niet zoals
in Fig. 45 en 46 is aangegeven.
Opmerklng 2
Voor de bediening van deze versnellingsbak is
gebruik gemaakt van de vanouds bekende & standen
selectorknop, waarbij de oorspronkelilke stand I is
uitgeschakeld en aansluiling F is afgeplugd.
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Fig. 46
Afs er in de 4e (resp. 5e) versnelling wordt gereden en
de selectorknop 22 in de stand ll wordt geplaatst,
wordt de aansluiting S van de selectorknop

doorverbonden met aansluiting R.
Aansluiting R is meî een leiding doorverbonden met
de rechter zijde van de relaisventiel 37.
Op de rechter ztlde van de zuiger in het relaisventiel
komt dus luchtdruk te staan, echter de zuiger wordt
niet naar links gedrukt omdat de zuiger door de

grendelpen 36 is geblokkeerd.
Zodrade versnellingshendel 21 tijdens het
overschakelen van 4 naar 5 (resp. van 5 naar 6) in de
neutraalstand komt, komen de drie balladeurassen
24,25 en 26 in de middenstand te staan en wordt de
grendelpen 36 door de drukveer naar beneden
gedrukt.
De zuiger in de relaisklep 37 is nu niet langer
geblokkeerd en omdat aan beide zijden van de zuiger

46

een druk van 4,5 bar heerst en het drukbelaste
oppervlak van de zuiger aan de rechter zijde groter is
dan aan de linker zijde, wordt de zuiger naar links
gedrukt.
De voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34
stroomt nu door de boring in de zuiger van het
relaisventiel 37 door naar de rechter zijde van de
range cilinder 35. Daardoor wordt de zuiger in de
range cilinder naar links gedrukt en wordt het hoge
bereik ll (Prise-direct) van de naschakelbak
ingeschakeld.
De hoofd-as 28 wordt door de schakelmof 31
doorverbonden met de uitgaande as 33.
Ook in het hoge bereik f f wordt het refaisventief 37
door de grendelpen 36 mechanisch geblokkeerd,
zodra één van de versneflingen is ingeschakefd.
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Bij een RTO versnellingsbak zijn de tandwielen voor
de 3e en 4e (resp. 4e en 5e) versnelling van de
hoofdbak van plaats venvisseld ten opzichte van een
RT versnellingsbak.
De werking van het bedieningssysteem is echter
gehéél gelijk gebleven, zodat voor de beschrijving van
het systeem wordt verwezen naar de beschrijving van
de RT uitvoering op b,l7. Q,1,.

Opmerklng
De enige afwijking die de versnellingsbak, type 7609

heeft ten opzichte van de overige genoemde typen,
bestaat hierin dat het P.T.O. tandwiel zich tussen het
tandwiel 1 en tandwielZop de hulp-as 30 van de
hoofdbak bevindt.
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1 1609, 1 1610, 14609, 14610
MET ENKEL.H SCHAKELING EN NIEUW
REI.AISVENTIEL 6891 14

RT 7609,9509,

f n Fig . 47 is een principedoorsnede van de
versnell ingsbak getekend.

Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, ziin de balladeurassen 24,25 en 26,
waarop de respectieveliike schakelgaffels ziin
gemonteerd, die de respectievelijke schakelmoffen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zifde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakefvinger van de
schakelas 23 valt , zodal bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar links
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak wordt
ingeschakeld.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een

schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

.

Aldus kan met de versnellingshendel efke gewenste
versnelling in.de hoofdbak worden bediend.
Aan de versnef f ingshendel2l is een twee'
standenventiel, de selectorknop 22 bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van f ucht wordt
bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de

naschakelbak wordt afgetakt van kring f , f l of fV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.
Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de
rrS"
op de boven ziide van het relaisventiel
aansf uiting
38 gevoerd.
Dit relaisventiel 38 bevindt zich aan de linker zijkant
van de versnef lingsbak.
Aansluiting "S" wordt via een kamer om de klepzitting
43 doorverbonden met aansluiting "S" aan de linker
zijde van het relaisventiel 38.
Deze aansluiting "S'r wordt met een luchtleiding
doorverbonden met de selectorknop 22.
de selectorknop 22in de onderste stand | (laag
bereik) staat, is de aansluiting "P" afgesloten en de
,A" via de OntluChtleiding "R" OntluCht.
aanSluiting
Aansluiting ''A'' is met een commandoleiding
dOOrverbonden met aanSluiting ''P" aan de reChter
zride van het relaisventiel 38.

Af s

Aansluiting "P" is via een boring in de grendelzuiger
39 doorverbonden met een kamer onder de
commandokleppen 41 en 42 en, omdat in deze kamer

geen druk heerst, staan de beide kleppen 41 en 42in
de onderste stand.
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Dat betekent dat de voedingslucht uit de
drukregelaar/luchtfilter 34 via de aansf uiting "S"
bovenop het relaisventiel 38, door de commandoklep
41 wordt afgesloten.
De voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34
wordt via de aansluiting "S", de kamer om de
klepzitting 43 en een boring in de kfepzitting 43,
dOOrgeStuurd naar aanSluiting "H" en vandaar naar
de linker zijde van de range cilinder 35.
De zuiger in de range cilinder 35 wordt door de druk
van de lucht naar rechts gedrukt, zodat de lage
overbrenging I van de naschakelbak wordt
ingeschakeld.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmof
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulp-assen wordt

31

aangedreven.
Vervolgens kan de versnellingshendel in de kruip- of
1e versnelling worden gezet (naar gelang de
omstandigheden) en kan er met het voertuig worden
opgetrokken.
Naarmate de voertuigsnelheid wordt opgevoerd dient
op de bekende wijze te worden opgeschakeld tot in de
hoogste versnelling (4, resp. 5) van het lage bereik van
de naschakelbak.
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Fig. 47
21 . Versnellingshendel

22. Selectorknop
23 Schakelas met

schakelvinger

24 Balladeuras R'C
25. Balladeuras 1-2
26. Balladeuras 3-4
27 . Prise-as
28. Hoofd-as

29. Prise-as tandwiel
30 Hulp-as (hoofdbak)
31 . Schakelmof

l-ll

32. Hulp-as (naschakelbak)
33. Uitgaande as
34. Gecombinee.rde
d ru k regel aarll uc htf i lter
35. Range cilinder

38. Relaisventiel, nieuw 6891 14
39. Grendelzuiger

40. Klep
41 . CommandokleP, laag
42. CommandokleP, hoog
43. KlePzitting
49. Tandwiel

36. Grendelpen

49

| : Laag

ll : Direct

,42
'- --lC-23

4
10

41

32
43
98

lC
21
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R
R
R

I
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RT..10

Fig. 48
Zodra één van de versnef lingen wordt ingeschakeld,
wordt één van de balladeurassen 24,2s of 26 naar
links of naar rechts verschoven (Fig. 4g).
In Fig . 48 is de 4e (resp. 5e) versnelring ingeschaketd,
hetgeen betekent dat balladeuras 26 naar links is
geschoven.
Balladeuras 26 drukt grendefpen 36 omhoog, die op
zijn beurt de grendelzuiger 39 omhoog drukt.
Aangezien de bovenzijde van de boring in de
grendelzuiger 39 door de kfep 40 is afgesroten, kan
het refaisventief 38 niet omgeschakeld worden, zolang
één van de versnef lingen is ingeschakeld.
Rijdend in de 4e (resp. Se) versnelling dient de
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sefectorknop 22in de stand f l van het hoge bereik
(Prise-direct) te worden geplaatst, teneinde het hoge
bereik van de naschakelbak voor te kiezen.
Als, tijdens het overschakelen van 4 naarS (resp. van
5 naar 6), de versnellingshendef in de neutraalstand
komt, komen ook de drie balladeurasse n 24,2s en 26
in de middenstand en wordt de grendelpen 36 door de
drukveer naar beneden gedrukt (Fig. 49).
Als gevolg daarvan gaat ook de grendefzuiger 39 naar
beneden en kan de commandolucht van de

selectorknop 22via aansluiting "p". door de boring in
de grendelzuiger 39 en een kanaal in het huis van Éet
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relaisventief 38 doorstromen naar een kamer onder de
twee commandokleppen 41 en 42.
De beide commandokleppen 41 en 42worden door de
luchtdruk omhoog gedrukt in de bovenste stand.
De voedingslucht op aansluiting 'rS" wordt nu door
com mandokle p 42 afgesloten
De voedingslucht op aansluiting "S" wordt door
CgmmandOklep 41 dOorgeStuurd naar aansluiting "L"
en vandaar door een leiding naar de rechter ziide van
de range cif inder 35.

De hoofd-as 28 van de hoofdbak wordt door de
schakelmof 31 doorverbonden met de uitgaande as
33

.

De zuiger van de range cilinder wordt naar links
gedrukt, waardoor het hoge bereik ll (Prise-direct) van

de naschakelbak wordt ingeschakeld.
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Fig. 50
Zodra in het hoge bereik ll van de naschakelbak, één
van de versnellingen wordt ingeschakeld, wordt de
grendelpen 36 en daarmee óók de grendelzuiger 39
weer omhoog gedrukt.

Zodrade boring in de grendelzuiger 39 door de klep
40 wordt afgesloten, wordt óók de commandolucht
van de selectorknog 22 afgesloten.
De beide commandokleppen 41 en 42bli1ven echter in
de bovenste stand staan omdat de aansluiting "S"
van de voedingsf ucht, door de kanalen in het huis en
langs de schacht van de grendefzuiger 39, wordt
doorverbonden met de kamer onder de beide
commandokleppen.
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In deze stand bekrachtigt het relais 3 zichzelf dus en
kan de naschakelbak niet door de selectorknop
bediend worden.
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Het kan voorkomen, dat er een selectorknop 22wordl
toegepast die net andersom werkt.
Dus:

|Knop in stand ll
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Let op

Knop in stand

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

Bij een RTO versnelfingsbak (Fig. 51), ziin de
tandwielen voor de 3e en 4e (resp. 4e en 5e)
versnelling van de hoofdbak van plaats verwisseld ten
opzichte van een RT versnelf ingsbak (Fig . 4n.

commandoleiding A
onder druk.

Commandoleiding A

ontlucht.
Het relaisventiel 38 werkt in dat geval dus óók
andersofl, hetgeen betekent dat de leidingen L en H
tussen het relaisventiel 38 en de range cilinder nu niet
kruislings moeten worden aangesloten om het geheel
weer correct te laten functioneren.

De werking van het bedieningssysteem is echter
gehéél gelijk gebleven, zodat voor de beschriiving van
het systeem wordt verwezen naar de beschriiving van
de RT uitvoering op blz. 48.
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1 1609,
MET DUBBEL-H

RT 7609,

14609
SCHAKELING

ln Fig. 52 is een principedoorsnede van cle
versnellingsbak getekend.

.

Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, zijn de balladeurass en 24, 25 en 26,
ryaarop de respectievelijke schakelgaffels ziin
gemonteerd ctie de bijbehorende schakelmoff en
bedienen, bóven de versnellingsbak getekend.
Aan de linker zijde is balladeuras 24voorzien van één
meenemer en de balladeurassen 25 en 26 elk
voorzien van lwee meenemers, die om en om in elkaar
passen.
Door de toepassing van dubbele meenemers wordt
het dubbel-H schakelpatroon mogelijk.
Links van de balladeurassen is, sterk vergroot ten
opzichte van de versnellingsbak, een doorsnede van
het schakelhuis met de schakelas 60 getekend.
In werkelijkheid bevindt zich hel schakelhuis recht
bov€n de drie meenemers op de balladeurassen,
ongeveer midden op de versnellingsbak.
Tenslotte is aan de linker zijde, de versnellingshendel
21 getekend, die door middelvan de (niet getekende)
schakelstang de schakelas 60 bedient.
Door de drukregelaar/luchtfilter 34 wordl de lucht uit
het remsysteem afgeregeld op een druk van 4,5 bar.
Van de drukregelaar wordt de lucht door een leiding
naar aansluiting "S" van hel 2-H schakelvenliel 64

gestuurd.
Omdat de versnellingshendel zich in het onderste
gebied van het 2-H schakelpatroon bevindt, staat de
schakelas 50 met de schakelvinger 61 in de bovenste
sland en wordt de bedieningsstift van het 2-H
schakelventiel niet ingedrukt.
Door de ingebouwde drukveer staat de plunjer in het
2-H schakelventiel in de rechler stand en wordt
aansluiting "S" doorverbonden met aansluiting "H".

Aansluiting "H" is met een leiding doorverbonden met
de linker zijde van de range cilinder 35, zodal de
zuiger in de range cilinder door de commandolucht
naar rechts wordt gedrukt en de naschakelbak in de
lage overbrenging I wordt geschakeld.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmol 3î
gekoppold aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulp-assen 32 wordt aan
gedrevEn.
De vergrendeling van de dubbel-H schakeling wordt
verzorgd door de ring 65, die op de schakelas 60 is
vastgezet en door de twee grendelpallen 66' die zich
aan weerszijde van de schakelas in het schakelhuis
bevinden.
Als de versnellingshendel door de vergrendeling
tussen de versnellingen 3.4 en 5-6 rvordt getikt,
moeten daartoe de beide veerbelaste grendelpallen
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66 door de ring 65 naar buiten worden gedrukt tot de
ring voorbiide pallen is.
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21 . Versnellingshendel

24. Balladeuras R-C
25. Balladeuras 1-2
26. Balfadeuras 3-4
27 . Prise-as

28. Hoofd-as
29. Prise-as tandwief
30. Hulp-as (hoofdbak)
31. Schakelmof l-ll
32. Hulp'as (naschakelbak)
33 Uitgaande as

34. Gecombineerde
d ru k regelaar/l uchtfi lter

35. Range cilinder
49. Tandwiel
60. Schakelas
61 . Schakelvinger

62. Grendelpen
63. Grendelpen
64. 2-H schakefventiel
65. Grendelring
66. Grendelpal

-55
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Fig. 53
In Fig. 53, is de versnellingshendel door de
vergrendeling in het hoge bereik van de naschakelbak
gedrukt. Daardoor is de schakelas 60 naar beneden

geschoven en wordt de stift van het 2-H schakelventiel
64 door een nok op de schakelvinger 61, ingedrukt.
Door de plunjer in het 2-H schakelventiel wordt
aansluiting "S" van de voedingslucht nu
doorverbonden met aansluiting "L" en vandaar met
een leiding met de rechter zijde van de range cilinder
35.
De zuiger van de range cilinder wordt nu naar links
gedrukt waardoor de naschakelbak in de hoge

overbrenging ll (Prise-direct) wordt geschakeld.
De hoofd-as 28 wordt door de schakelmof 31
doorverbonden met de uitgaande as 33.

56

Opmerking
Door het toepassen van een dubbel-H schakelpatroon
is een 1O-versnellingsbak uitvoering niet mogeliik.

Opmerking
De enige atwijking die de versnellingsbak, type 7609

heeft ten opzichte van de overige genoemde typen,
bestaat hierin dat het P.T.O. tandwiel zich tussen het
tandwiel 1 en tandwiel2 op de hulp-as 30 van de
hoofdbak bevindt.
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RTO 7609, 11609, 146@

MET DUBBEL-H SCHAKELING
Bif een RTO versnellingsbak (Fig. 54) zijn de
tandwielen voor de 3e en 4e versnelling van de
hoofdbak van plaats venvisseld ten opzichte van een
RT versneffingsbak (Fig. 52 en 53).
De werking van het bedieningssysteem is echter
gehéél gelijk gebleven, zodat voor de beschriiving van
het systeem wordt verwezen naar de beschriiving van
de RT uitvoering op blz. 54.
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RTO 95 I3 MET ENKEL.H SCHAKELING EN OUD
REISISVENTIEL 691 1OO
In Fig, 55 is een principedoorsnede van de
versnellingsbak getekend.

Teneinde het geheel in één schema te kunnen
,samenvatten, zijn de balladeurassen 24,25 en 26,
waarop de respectievelijke schakelgaffels zijn
gemonteerd die de respectievefijke schakelmoffen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zijde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakefvinger van de
schakelas 23 valt, zodat bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar f inks
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak inschakelt.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een

schakelstang verbonden met de versnellingshendel
21

De f ucht uit de drukregelaarlluchtfilter 34 wordt aan de
zijkant van de klep 48 toegevoerd
Omdat het drukbelaste oppervlak van de klep aan de
bovenzijde groter is dan aan de onderzijde, wordt de
klep 48 omhoog gedrukt.
f n deze stand van de kfep 48 wordt:
Lucht toegevoerd naar de linker zijde van de
splitter cilinder 47.
Lucht toegevoerd naar de rechter zijde van de
spf itter cilinder 47.
De ontluchtopening aan de onderzijde van de klep
48 afgesloten.

Hoewel de druk van de lucht aan beide zijden van de
zuiger van de spf itter cif inder gelijk is (4,5 bar) wordt
de zuiger toch naar links gedrukt omdat het
luchtbelaste oppervfak van de zuiger aan de linker
zilde kleiner is dan aan de rechter zijde.
Aldus wordt de schakelmof 50 naar links gedrukt en
wordt de tussen-as 51 door de mof 50 gekoppeld aan
cle urtgaande as 33.

.

Aldus kan met de versnellingshendel elke gewenste
versnelling in de hoofdbak worden bediend.

Met de selectorkno

p 22in de stand I kan met het

voertuig in de versnellingen R (achteruit), kruip 1,2,3
en 4 worden gereden.

Aan de versnelf ingshendel 21 is een driestandenventiel, de selectorknop 22 bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht wordt
bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de
naschakelbak wordt afgetakt van kring l, lf of lV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaarlf uchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.

Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de linker
zijde van het refaisventiel 37, dat zich aan de linker
zijde van de versnellingsbak bevindt, gevoerd.
De zuiger in het relaisventiel wordt daardoor naar
rechts gedrukt.
Tevens wordt de lucht uit de drukregelaar naar de
sefectorknop 22 gevoerd. Omdat de selectorhnop 22
in de stand I staat, zijn de leidingen F en R ontlucht.
Omdat feiding F ontf ucht is, wordt er góén druk op de
rechter zijde van de zuiger van het relaisventiel37
uitgeoefend, zodat de zuiger in de rechter stand bf ijtt
staan.
De lucht uit de drukregelaar/f uchtfilter 34 kan nu via
een boring in de zuiger in het refaisventiel 37
doorstromen naar de linker ztide van de range cilinder
35.
De zuiger van de range cifinder wordt daardoor naar
rechts gedrukt, waardoor de naschakelbak in de lage
overbrenging wordt geschakeld. De tussen-as 51
wordt nu via het tandwiel 52 door de beide hulp-assen

32 aangedreven.
Omdat de sefectorknop 22 in de stand I staat is ook de
leiding R ontlucht en wordt er géén druk op de
bovenzijde van de relaisklep 48 uitgeoefend.
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Het overschakelen naar de 5e versnelling (bereik lf) is
beschreven onder de Fig. 56 en 57.
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21 . Versnellingshendel

22. Selectorknop
23. Schakelas met

schakelvinger
24. Balladeuras R-C
25. Balladeuras 1-2
26. Balladeuras 3-4
27 . Prise-as
28 Hoofd-as
29. Prise-as tandwiel

30 Hulp-as (hoofdbak)
31. Schakefmof l-ll
32. Hulp-as (naschakelbak)
33. Uitgaande as
34. Gecombineerde
d ru

kregelaar/l

uc htfi

lter

35 Range cilinder

47. Splitter cilinder
48. RelaiskleP
49. Tandwiel
50. Schakelmof
51. Tussen-ag
52. Low range tandwiel
53. Hoofd-as tandwiel

36. Grendelpen

37. Relaisventiel, oud 691 100
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Splitter, hoog (Overdrlve)

51 52 50
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Fig. 56
Voórdat er wordt overgeschakeld van de 4e naar de 5e
versnefling moet, tijdens het rijden in de 4e
versnelling, de selectorknop22 in de stand ll worden
geplaatst.
(Er wordt vóórgekozen).
Op het moment dat de selectorknop 22 in de stand ll
staat, wordt de leiding F doorverbonden met de
voedingsleiding S en wordt de rechter ziide van de
zuiger in de relaisklep 37 luchtbelast.
De zuiger zou nu naar links moeten gaan, ware het
niet dat de zuiger door de grendelpen 36 mechanisch
wordt geblokkeerd.
De grendelpen 36 wordt bediend, zodra één van de
versnellingen is ingeschakeld en daarmee één van de
baf adeurasse n 24, 25 oi 26 naar links of naar rechts is
verschoven.
(f n Fig. 56 is balladeuras 26 naar links geschoven).
f

60

De naschakelbak schakelt dus niet om, zolang de

versnellingshendel in de 4e versnelling blijft staan.
Het overschakefen van de 4e naar de 5e yersnef ling is
onder Fig. 57 beschreven.
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Als, tijdens het overschakelen van de 4e versnelling
naar de 5e versnelling, de versnellingshendel in de
neutraalstand komt, komen óók de drie
balfadeurassen24,23 en 26 in de middenstand en
wordt de grendelpen 36 door de drukveer naar
beneden gedrukt.
De zuiger in de relaisklep 37 wordt niet langer meer

vergrendeld en, omdat aan beide zijden van de zuiger
een druk van 4,5 bar staat (zie tekst bil Fig. 56) en het
drukbelaste oppervlak van de zuiger aan de rechter
zilde groter is dan aan de linker zijde, wordt de zuiger
nu naar links gedrukt.

aldus een "prise-direct" overbrenging van de
naschakelbak wordt gerealiseerd.
In het bereik ll kan in de versnellingen 5, 6, 7 en
worden gereden.

I

Omdat de schakelstappen van de 5e, 6e,7e en 8e
versnelling te groot ziin, is elke versnelling gesplitst
(gesplit) in een lage en een hoge overbrenging.
Als de selectorknop 22in de stand ll staat, is de lage
overbrenging van de splitterbak ingeschakeld.

De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 kan nu via
de boring in de zuiger in de relaisklep 37, doorstromen
naar de rechter ziide van de range cilinder 35.
De zuiger in de range cilinder wordt naar links
gedrukt, waardoor de schakelmof 31 de uitgaande as
28 van de hoofdbak koppelt aan de tussen-as 51 en
61
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ll :
lfl :

I

1

c

I s3

3151

RI

Laag (Low rangc)

Splltter, laag (Dlrect)
Splitter, hoog (Ovcrdrfve)

52
I

Fig. 58
Voor het overschakelen van 5 laag naar 5 hoog moet
de sefectorknop 22 in de stand lll gezet woiden, Zodra
de knop 22 wordt omgezet, wordt de splittercilinder
bekrachtigd en zal de splitterbak worden geschakeld.
Dat betekent dat de selectorknog 22 uitsluitend bii
ingetrapt koppelingspedaal mag worden omgezet.
Er mag dus van ll naar lll en omgekeerd NIET worden
vóórgekozen.
Afs de selectorknop 22inde stand lll staat, wordt de
aansluiting R doorverbonden met de voedingsleiding
S.

De leiding R is verbonden met de bovenziide van de

relaisklep 48 en deze klep wordt door de luchtdruk
naar beneden gedrukt.
De linker ztide van de splitter cilinder 47 blijtt via de
zijkant van de kfep 48 verbonden met de
voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34.
De rechter zijde van de splittercilind er 47 wordt via de
onderzijde van de klep 48 ontlucht.
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De zuiger in de splittercilinder wordt daardoor naar
rechts gedrukt, zodat de splitterbak in de overdrive
wordt geschakeld.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmol 50
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hufp-assen 32 wordt
aangedreven.
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Een RTOO 9513 versnelf ingsbak is een

Bij een RT 9513 is het tandwiel 53, dat de beide hulpassen 32 aandriift, kleiner dan het tandwiel 49
(Fig. se).

versnellingsbak, waarbij zowel de naschakelbak als

Dat betekent dat als de selectorknop 22in de stand lll
wordt gepfaatst, de naschakelbak in een
"tussenreductie" (Splitter, laag) wordt geschakeld.

Afgezien van het atwijkende schakelpatroon is de
werking van dit type versnellingsbak gelijk aan dat van
een RTO 951 3.

Afgezien van het atwiikende schakelpatroon is de
werking van de bedieningsinstallatie gehéél gelijk aan
die van een RTO 9513, zodat voor een beschrijving
hiervan wordt verwezen naar die van de RTO 9513 op
blz. 58.

Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt venvezen naar de beschriiving van de RTO
9513 op blz. 58.

de hoofdbak een overdrive versnelling kennen.

| :
ll :
lll:

Laag (Low range)

Splltter, hoog (Dlrect)
Splitter, laag (lntermedlate)

I
I
I
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53
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RTO 7613, 9513, 11613, 14613 MET ENKEL-H
SCHAKELING EN NIEUW RELAISVENTIEL 6891 14

inker zilde van de range cilinder 35.

De zuiger van de range cilinder 35 wordt door de
voedingsf ucht naar rechts gedrukt, zodat de
schakelmof 31 het tandwiel 52 koppelt aan de tussenas 51 en aldus de lage reductie inschakelt.

In Fig. 60 is een principedoorsnede van de

versnellingsbak getekend
Teneinde het geheel in één schema te kunnen
samenvatten, zijn de balfadeurassen 24,25 en 26,
waarop de respectievelijke schakefgatfels zijn
gemonteerd die de respectievelijke schakelmotfen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zilde van elke balladeuras bevindt zich
een meenemer, waarin de schakelvinger van de
schakelas 23 valt, zodat bij het verdraaien van de
schakelas één van de drie balladeurassen naar links
of naar rechts wordt geschoven en daarmee de
betreffende versnelling in de hoofdbak inschakelt.
De schakelas 23 is via een hefboomstelsel en een
schakelstang verbonden met de versnelf ingshendel
21

f

Omdat de selectorknop 22 in de stand I staat is ook de
leiding R ontlucht en wordt er géén druk op de
bovenzijde van de relaisklep 48 uitgeoefend.
De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 wordt aan de
zijkant van de klep 48 toegevoerd.
Omdat het drukbelaste oppervlak van de klep aan de
bovenzijde groter is dan aan de ond erziide, wordt de
klep 48 omhoog gedrukt.
In deze stand van de klep 48 wordt:
Lucht toegevoerd naar de linker zijde van de
splitter cilinder 47.
Lucht toegevoerd naar de rechter zijde van de
splitter cilinder 47.
De ontf uchtopening aan de onderzijde van de klep
48 afgesloten.

,

Aldus kan met de versnellingshendel ef ke gewenste
versnef ling in de hoofdbak worden bediend.
Aan de versnellingshendel 21 is een tweestandenventiel, de selectorknop 22 bevestigd,
waarmee de naschakelbak met behulp van lucht wordt
bediend.
De vereiste lucht voor het bedienen van de
naschakelbak wordt afgetakt van kring l, ll of lV van de
bedrijfsrem en wordt door de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter 34 afgeregeld op 4,5 bar.

Hoewel de druk van de lucht aan beide ziiden van de
zuiger van de spfitter cilinder gelijk is (4,5 bar) wordt
de zuiger toch naar links gedrukt omdat het
luchtbelaste oppervlak van de zuiger, aan de linker
zijde, kleiner is dan aan de rechter zijde.
Aldus wordt de schakef mof 50 naar links gedrukt en
koppelt de schakelmof de tussen-as 51 door met de
uitgaande as 33.
Met de selectorknog 22 in de stand I kan met het
voertuig in de versnellingen R (achteruit), C (kruip)
1,2,3 en 4 worden gereden.

Van de drukregelaar 34 wordt de lucht naar de
aansf uiting "S" op de bovenzijde van het relaisventiel
38 gevoerd. Dit relaisventiel bevindt zich aan de linker
zijkant van de versnellingsbak.

Aansluiting "S" wordt via een kamer om de klepzitting
43 doorverbonden met aansluiting "S" aan de inker
f

ziide van het relaisventiel 38.

Deze aansluiting "S" wordt met een fuchtleiding
verbonden met de aansluiting "S" op de selectorknop
22.

Als de selectorknop 22an de stand I staat (faag bereik),
zijn de andere twee aansluitingerì "F" en "R"
ontlucht.
Aansluiting "F" is met een feiding doorverbonden met
aansluiting ''P", welke zich aan de rechter zijde van
het relaisventiel 38 bevindt.
Aansluiting "P" is door enkele boringen
doorverbonden met de kamer onder de beide
commandokleppen 41 en 42.
Aangezien deze kamer ontlucht is, staan de beide
commandokleppen in de onderste stand.
Daardoor kan de f ucht uit de aansluiting "S" van de
voedingslucht via de kamer om de klepzitting 43 en
een boring in de klepzitting doorstromen naar
aansluiting H en vandaar naar aansluiting L op de
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Het overschakelen naar bereik ll is beschreven onder
Fig. 61 en 62.
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| : Laag (Low rangc)
ll : Spllttcr, laag (Dlrcct)
llf : Spllttcr, hoog (Ovcrdrlvc)

21 .

Versnellingshendel

22. Selectorknop
23. Schakelas met

schakelvinger
24. Balfadeuras R-C
25. Baf ladeuras 1-2
26. Balladeuras 3.{
27 . Prise-as
28. Hoofd-as
29. Prise-as tandwiel
30. Hulp-as (hoofdbak)
31. Schakelmof l-ff
32. Hulp-as (naschakefbak)
33. Uitgaande as

41

34. Gecombineerde
d ru kregelaar/l uchtfifter
35. Range cilinder
36. Grendefpen
38. Relaisventiel, nieuw 6891 14

39. Grendelzuiger

40. Klep
41. Commandoklep, laag
42. Commandoklep, hoog
43, Klepzitting
47. Splittercilinder
48. Relaisklep
49. Tandwiel
50. Schakelmof
51. Tussen-as
52. Low range tandwiel
53. Hoofd-as tandwiel

53

31
I

sl

52

50

32

I

I

RTO

tl

Fig. 60
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| :
ll :
lll :

Laag (Low rangc)

Splftter, laag (Dlrect)
Splltter, hoog (Overdrive)

Fig. 61
Vóordat er wordt overgeschakefd van de 4e
versnef ling naar de 5e versnelf ing moet, tijdens het
rijden in de 4e versnelling, de sefectorknop 22in de
stand fl worden geplaatst.
(Er wordt vóorgekozen).
Als de selectorknop in de stand ll staat, wordt de
aansfuiting "F" doorverbonden met de

voedingsluchtaansluiting " S ".
Aansluiting "F" is met een leiding verbonden met
aansluiting P op het relaisventief 38, zodat de
voedingsfucht wordt aangesloten op de

grendelzuiger 39.
Omdat de 4e versnelling is ingeschakefd, is de
bafladeuras 26 naar links verschoven, waardoor de
grendefpen 36 is opgedrukt.
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Deze grendefpen drukt de grendelzuiger 39 omhoog,
zodat de boring in de grenderzuiger door de klep 40
wordt afgesloten.
De commandolucht voor het overschakefen van de
range cilinder wordt op dit punt afgestopt zodat de
range cifinder niet kan schakelen.

Het overschakelen van de 4e naar de 5e versnelling is
beschreven onder Fig. 62.
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Fig. 62
Als, tijdens het overschakelen van de 4e naar de 5e
versnelling, de versnellingshendel in de neutraalstand
komt, komen ook de drie balladeurassen 24,25 en 26
in de middenstand te staan en wordt de grendelpen 36
door de drukveer naar beneden gedrukt.
De grendelzuiger 39 komt nu in de onderste stand te
Staan en de commandOlucht van aanSluiting "P" kan
nu via een boring in de grendelzuiger 39 en een boring
in het huis van het relaisventiel 39 doorstromen naar

de kamer onder de commandokleppen 41 en 42.
De beide commandokleppen worden door de
luchtdruk omhoog gedrukt. De voedingslucht van
aansluiting "S" wordt nu door commandoklep 42

afgesloten van aansluiting

"H".

De voedingslucht van aansluiting

commandoklep 41 doorgevoerd naar aansluiting "L"
en van daar via een leiding naar de rechter ziide van
de range cilinder 35.
De zuiger van de range cilinder 35 wordt naar links
gedrukt waardoor de schakelmol 31 ook naar links
wordt gedrukt.
De tussen-as 51 wordt nu door de schakelmof 31
gekoppeld aan het tandwiel 53 dat door de hoofd- as
28 wordt aangedreven.

Aldus is een directe overbrenging of wel "Prise- direct
versnelling" tot stand gebracht.
f n het bereik ll (Direct) kan in de versnellingen 5, 6, 7
en I worden gereden.

"S" wordt via de
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Omdat de schakelstappen van de 5e, 6€, 7e en 8e
versnelling te groot zijn, is elke versnef ling gesplitst
(gesplit) in een lage en een hoge overbrenging.
Afs de selectorknop 22in de stand ll staat, is de lage
overbrenging van de splitterbak ingeschakeld.

Voor het overschakelen van 5 laag naar 5 hoog moet
de sefectorknop 22 in de stand lll gezet worden
(Fig 63) . Zodra de knop 22 wordt omgezet, wordt de
splittercilinder bekrachtigd en zal de splitterbak
worden geschakefd.
Dat betekent dat de selectorknop 22 uitsluitend bil
ingetrapt koppelingspedaal mag worden omgezet.
Er mag dus van ll naar llf en omgekeerd NIET worden
voorgekozen
de selectorknop 22in de stand llf staat, wordt de
aansluiting R doorverbonden met de voedingsleiding

Af s

S.

De feiding R is verbonden met de bovenzijde van de
relaiskfep 48 en deze klep wordt door de luchtdruk

naar beneden gedrukt.
De linker zijde van de splitter cilinder 47 blijtt via de

zijkant van de klep 48 verbonden met de

voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34.
De rechter zijde van de splitlercilinder 47 wordt via de
onderzijde van de klep 48 ontlucht.
De zuiger in de spf ittercif inder 47 wordt daardoor naar
rechts gedrukt, zodat de splitterbak in de overdrive
wordt geschakeld.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmof 50
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulp-assen 32 wordt
aangedreven.
Aldus is de "overdrive" tot stand gebracht.

Opmerking
De enige afwijking die de versnelingsbak, type 7613

heeft, ten opzichte van de overige genoemde typen,
bestaat hierin, dat het P.T.O. tandwiel zich tussen het
tandwiel 1 en tandwiel2 op de hulp-as 30 van de
hoofdbak bevindt.
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RT 761 3, 951 3, 1 1 61 3, 1461 3 MET ENKEL-H
SCHAKELING EN NIEUW REI.-AISVENTIEL 6891 14

Bij een RT versnellingsbak is het tandwiel 53, dat de
beide hulp-assen 32 aandrijtt, kleiner dan het tandwiel
4e (Fig. 64).

Afgezien van het afwijkende schakelpatroon is de
werking van de bedieningsinstallatie gelijk aan die van
een RTO uitvoering.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt dan ook verwezen naar de beschrijving op blz.
64.

Dat betekent dat als de selectorknop 22in de stand llf
wordt gezet, de naschakelbak in een
"tussenreductie" (Splitter, laag) wordt geschakeld.

|:
ll :
lll:

Laag (Low range)

Spfltter, hoog (Dlrect)
Splitter, laag (lntermediate)
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RTOO 9513, 1 1613, 14613 MET ENKEL-H
SCHAKELING EN NIEUW REI.AISVENTIEL 6891 14
Een RTOO versnellingsbak kent zowel in de
naschakelbak als in de hoofdbak een overdrive
versnelling.
Afgezien van het afwijkende schakelpatroon is de
werking van de bedieningsinstallatie gelijk aan die van
een RTO uitvoering.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt dan ook verwezen naar de beschrijving op blz.
64.
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eTo 7613, 1 1613, 14613 MET DUBBEL-H
SCFiAKELING
In Fig. C5 is een principedoorsnede van de

versnelling>let< geîekend.
Teneinde het geheel tr, {én :chema te kunnen
samenvatten, zijn de ballaob;rassen 21,25 en 26,
waarop de respectieveliike schakeigafîei: zijn
gemonteerd die de respectieveliike schakef moÍÍen
bedienen, boven de versnellingsbakdoorsnede
getekend.
Aan de linker zilde is balladeuras 24voorzien van één
meenemer en de balladeurassen 25 en 26 elk
vOOrzien van twee meenemers, die Om en Om in elkaar
passen.
Door de toepassing van dubbele meenemers wordt
het dubbef-H schakelpatroon mogelijk.
Links van de balladeurassen is, sterk vergroot ten
opzichte van de versnellingsbak, een doorsnede van
het schakelhuis met de schakelas 60 getekend.
In werkelifkheid bevindt zich het schakelhuis recht
boven de drie meenemers op de balfadeurassen,
ongeveer midden op de versnellingsbak.
Tenslotte is aan de linker ziide de versnellingshendel
21 getekend, die door middel van de (niet getekende)
schakelstang de schakelas 60 bedient.
Door de drukregelaar/luchtfilter 34 wordt de lucht uit
het remsysteem afgeregeld op een druk van 4,5 bar.
Van de drukregelaar wordt de lucht door een letdtng
naar aansluiting "S" van het 2-H schakelventiel 64
gestuurd.
Omdat de versnellingshendel zich in het onderste
gebied van het 2-H schakelpatroon bevindt, staat de
schakefas 60 met de schakefvinger 61 in de bovenste
stand en wordt de bedieningsstitt van het 2'H
schakelventiel 64 niet ingedrukt.
Door de ingebouwde drukveer staat de plunjer in het
?--H schakelventiel 64 in de rechter stand en wordt
aansluiting "S" doorverbonden met aansluiting "H".
AanSluiting "H" is met een feiding doorverbonden met
de f inker zilde van de range cilinder 35, zodat de
zuiger in de range cilinder door de commandolucht
naar rechts wordt gedrukt en wordt de naschakelbak
in de lage overbrenging I geschakeld.
Het Low range tandwiel 52 wordt door de schakelmof
31 gekoppeld aan de tussen'as 51.
De voedingslucht op aansluiting P van de

sefectorknop 22wordt afgetakt van afsluiting L op het
2-H schakelventiel 44.
Omdat het lage bereik I is ingeschakeld, is de
aansluiting L van het 2-H schakelventiel il ontlucht.
Dat betekent dat aansluitpunt A van de selectorknop
22 ontlucht is, ongeacht de stand van de knop.
Aansluitpunt A van de selectorknoP 22 is door middel
van een commandoleiding verbonden met de boven
ziide van de relaisklep 48, zodat er géén druk op de
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boven ziide van de relaiskfep 48 wordt uitgeoefend.
De lucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34 wordt aan de
zijkant van de klep 48 toegevoerd.
Omdat het drukbelaste oppervlak van de klep aan de
boven ztide groter is dan aan de onder ziide, wordt de
klep 48 omhoog gedrukt.
In deze stand van de klep 48 wordt:
Lucht toegevoerd naar de linker ziide van de
splitter cilinder 47.
Lucht toegevoerd naar de rechter zijde van de
splitter cilinder 47.
De ontluchtopening aan de onder ziide van de klep
48 afgesloten.
Hoewef de druk van de lucht aan beide ziiden van de
zuiger van de splitter cif inder gelijk is (4,5 bar) wordt
de zuiger toch naar f inks gedrukt omdat het
luchtbelaste oppervlak van de zuiger aan ,ie linker
zijde kleiner is dan aan de rechter zijde.
Aldus wordt de schakelmof 50 naar links gedrukt en
wordt de tussen-as 51 door de mof 50 gekoppefd aan
de uitgaande as 33.
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Flg. 65

| : Spllttcr, laeg (Dlrcct)
ll

: Splltter, hoog (Overdrlve)

| . Versnellingshendef
22. Selectorknop
24, Balladeuras R€
25. Balladeuras 1-2
26. Balladeuras $4
27 . Prise-as
28 Hoofd-as
29. Prise-as tandwiel
30. Hulp-as (hoofdbak)
31. Schakelmol l-ll
32. Hulp-as (naschakelbak)
33. Uitgaande as
34. Gecombineerde
d rukregelaar/l uchtf ilter
35. Range cilinder
2

47. Splittercifinder
48. Relaisklep
49. Tandwiel
50. Schakelmol
51. Tussen-as
52. Low rango tandwiel
53. Hoold-as tandwiel
60. Schakel-as
61. Schakelvinger
62. Grendefpen
63. Grendelpen

64. 2-H schakelventiel
65. Grendelring
66. Grendelpal
67. Blokkeer cilinder
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Ffg. 66

Let op

een feiding met de rechter zijde yan de range cilinder

Vóórdat de versneflingshendef 21 door de 2-H
vergrendef ing wordt getikt, moet er op worden gE"t
dat de selectorknop 22 in de stand I staat.
Dit om te voorkomen dat de range- èn de splitter
cilinder gelijktijdig bediend worden en de kans groot
is, dat er geen enkele versnelling meer kan worden
ingeschakeld.

35.
De zuiger van de range cilinder wordt nu'naar links
gedrukt waardoor de naschakelbak in de frogo
overbrenging (Prisedirect) wordt geschakeld.
De hoofd-as 28 wordt door de schakelmof
doorverbonden met de tussenas 51.

31

i

Het is n.l. zo, dat zodra de versnellingshendel door de
2-H vergrendeling heen is, het 2-H schakelventiel 64
omschakelt en de voedingsaansluiting "S" wordt
doorverbonden met aansluiting "L"
Deze aansluiting "L" is via een "T"-stuk en een
leiding doorverbonden met aansluiting P op de
selectorknop 22, zodat vanaf dat ogenblik de
splitterbak wèl kan worden bediend.
De 2-H vergrendeling wordt gerealiseerd door een
grendelring 65 die op de schakelas 60 is vastgezet en
die op het moment dat de versnellingshendel door de
vergrendeling wordt gedrukt, twee veerbelaste
grendelpallen 66 uit efkaar moet drukken.
In Fig. 66, is de versnellingshendel 21 door de

vergrendeling in het hoge bereik van de naschakelbak
gedrukt. Daardoor is de schakelas 60 naar beneden
geschoven en wordt de stift van het 2-H schakelventiel
O4 door een nok op de schakelvinger 61, ingedrukt.
Door de

pf

unjer in het 2-H schakefventiel wordt

I'S"

aansluiting
van de voedingsf ucht nu
doorverbonden met aansluiting "L" en vandaar via
74

f n Fig .67 is de 5e versnelling ingeschakeld, hetgeen
als volgt wordt bereikt:
Met behulp van de versnellingshendef 21 en de (niet
getekende) schakelstang wordt de schakelas 60 in de
juiste positie gezet en daarna verdraaid.

De schakelvinger 61 drukt de onderste meenemer van
bafladeuras 25 naar rechts.
De op de balladeuras 25 gemonteerde schakelgatfel
drukt nu de op de hoofd-as 28 gemonteerde
schakelmof eveneens naar rechts, in de vertanding
van het tandwiel voor de 5e (was 1e) versnelling.

Voor het overschakefen van 5 laag naar 5 hoog moet
de selectorknog 22 in de stand f l worden gezet.
Aangezien de spf itter cilinder 47 door het omzetten
van de selectorknop, direct wordt bekrachtigd, mag de
selectorknop uitsluitend bij ingetrapt
koppelingspedaal worden bediend.
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Flg. 67
Afs de selectorknop 22in de stand f f staat wordt de
voedingsleiding (Aansfuiting " P" op selectorknoP 221

doorverbonden met de commandoleiding (Aansluiting

"4").

Deze commandoleiding is aangesloten op de
bovenzijde van de relaisklep 48 van de splittercilinder,
waardoor de klep 48 naar beneden wordt gedrukt.
De linker zijde van de splitter cilinder 47 blijtt via de

zijkant van de klep 48 verbonden met de
voedingslucht uit de drukregelaar/luchtfilter 34.
De rechter zijde van de splitter cilinder 47 wordt via de
onderzijde van de klep 48 ontlucht.
De zuiger in de splitter cilinder 47 wordt daardoor naar
rechts gedrukt, zodat de splitterbak in de overdrive
wordt geschakeld.
De uitgaande as 33 wordt door de schakelmof 50
gekoppeld aan het tandwiel 49, dat door de
tandwielen op de beide hulp'assen 32 wordt
aangedreven.

Zodrade selectorknop22 in de stand ll staat, wordt
behalve de splitter relaisklep 48, óók blokkeercilinder
67 met lucht gecommandeerd.
Dat betekent, dat de versnelf ingshendef nu alleen nog
maar met brute kracht in het bereik I kan worden
teruggedrukt. Deze beveiliging is aangebracht om te
voorkomen dat bij het foutief terugschakelen van 5 ll
naar de 4e versnelling, door het wegvallen van de druk
op aansluiting "L" van het 2-H schakefventiel E4 (en
dus ook het wegvallen van de druk op aansluiting "P"

op de selectorknop 221 de splitter- Òn de rango cilinder
tegelijk worden omgeschakeld.
ls dat wèf het geval dan is het mogeliik dat or geen
enkele vorsnelfing moer in kan kdmcn.

Opmcrklng
De enige atwijking die de versneflingsbalt, type 7613
heeft ten opzichte van de overige genoemde typen,

bestaat hierin dat het P.T.O. tandwiel zich tussen het
1 en tandwiel2 op de hulp-as 30 van de
hoofdbak bevindt.

tandwiel

Opmerklng 2
Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden zal een
chautfeur de oorspronkelijke bediening met een
3-standenventiel prefereren boven de 2-H bediening.
In zo'n geval is een simpele ombouw van de
versnelfingsbak mogelijk en wel als vofgt:
Veruijder de beide drukveren achter de
grendelpallen 66 en vervang deze door vulstukkon,
zodat de versnellingshendel niet meer in het
tweede H patroon kan komen.
Monteer het nieuwe refaisventiel 6891 14 tegen de
rechter zijkant van de versnellingsbak.
Monteer de grendelpen 36 (Fig. 60) in het
schakeldeksel.
Vervang de selectorknop 22 (2 standen) door de
drie-standen knop.
Sluit de luchtleidingen aan volgens Fig. 60 Um 80.

_.75

1 1613, 14613 MET DUBBEL-H
SCHAKELING

RT 7613,

Bif een RT vesnellingsbak is het tandwiel 53, dat de
beide hulp-assen 32 aandrijft, kleiner dan het tandwiel
49 (Fig. 68 en 69).

Dat betekent dat als de selectorknop 22in de stand
wordt gezet, de naschakelbak in een
"tussenreductie" (Splitter, laag) wordt geschakeld.

f

l

Afgezien van het afwijkende schakelpatroon is de
werking van de bedieningsinstallatie geliik aan die van
een RTO uitvoering.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstalfatie
wordt dan ook verwezen naar de beschrijving op

blz.72.
Opmerklng
Het is mogelijk om een selectorknop 22le monteren,
welke omgekeerd werkt, ten opzichte van de in Fig. 68
en 69 getekende selectorknoP.
RTOO 11613, 14613 MET DUBBEL-H SCHAKELING
Een RTOO versnellingsbak kent zowel in de
naschakelbak als in de hoofdbak een overdrive
versnelling.
Afgezien van het atwiikende schakelpatroon is de
werking van de bedieningsinstallatie geliik aan die van
een RTO uitvoering.
Voor de beschrijving van de bedieningsinstallatie
wordt dan ook verwezen naar de beschriiving op

blz.72.
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Flg. 68

: Spllttcr, hoog (Dfrcct)
fl : Spllttcr, Ieeg (îurenrcductlr)

5

|

Flg. 69

: Spllttcr, hoog (Dlrcct)
laag (Turccnrcductfc)

ll : Splltter,
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ONDERHOUD
DAGELIJKS
Luchtketels afblazen.
PERIODIEK

Ollepell controlercn

.B

Termijn : zie onderhoudsschema.
Voertuig horizontaal plaatsen.
Niet controleren direct na een lange rit, maar eerst
de of ie laten zakken en afkoelen.
Oliepeil controleren. De olie behoort te reiken tot
de niveauopening A. Ook het bijvullen geschiedt
via deze opening. Gebruik aftijd olie van hetzelfde
merk en type

Flg. 70
Ollc YorvercCn

A. Ollenfveaupfug
B. Oflcaftapplug

Term ijn : zie onderhoudsschema.
Attappen afs de olie warm is via de aftapopening B.
Vullen via de niveauopening A tot de olie tot deze

opening reikt.
Luchtfilter reinigen c.q. filterelement vernieuwen.
(Fig. 71 oî721.
SLEPEN
In alle gevallen dient de aandrijfas te worden
losgenomen van de achteras.

Flg. 71
Luchtff ltcr, oorcpronkelfke ultvocrln g.
1. Filterhuis

2. Filterelement
3. Plaat
4. Drukveer

5. Pakking
6. Sluitdop
7. Pf ug
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6. Plug
7. Aansluiting, yoedingslucht
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8. Pfug, aansluiting 4,5 bar
9. Plug, aansluiting 4,5 bar
1 0. Bout
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REPARATIES AAN DE BEDIENINGSINSTALLATIE

OLIELEKIGGE DOOR DE ONTLUCHTER VAN DE
VERSNELLINGSBAK
Tijdens het rijden ontstaat in de versnellingsbak een
overdruk, doordat de temperatuur toeneemt. Let er
daarom op, dat de ontluchter niet verstopt raakt,
bijvoorbeeld door vuil of verf.
Als via de ontluchter oliefekkage wordt geconstateerd
dient als volgt te worden gehandeld.

Ontluchter venriideren.
Relaisventiel aan de zijkant van de versnellingsbak
venrijderen en de grendelpen uit de boring
trekken.
Controleer of de ontfuchtboring in de ziikant van de
bak gehóél doorloopt tot in de bak (Zie pijl in

Fig. 73).
Bij het type RTO 9513 bleek in een aantal gevallen
de onderste ontluchtboring niet aanwezig te ziin. ls
dat het geval dan dient het schakeldeksel te
worden losgenomen en de onderste boring alsnog
te wordgn aangebracht.
Zorger voor dat er géén metaalspanen in de bak
terecht komen.
Monteer de losgenomen delen weer.
Bliikt dè ontluchter nog steeds olie te lekken dan kan
dat veroorzaakt worden door lekkende O' ringen van
de range- en/of splitter cilinder.

Flg. 73

Uitsluitcnd bii Enkel-H rchakcflng

79

RANGE CILINDER
1. Huis, neutraal cilinder
2. Zuiger
3. O-ring
4. Spanstift
5. Pakking
6. Aanslagring
7. Bevestigingsbout

8. Luchtaansluiting voor het
bereik "Direct" (c.q. Inter)
9. Luchtaansluiting voor het

bergik "Low"
10. Zuiger
11. Zuigermoer
12. Huis, range cilinder
77. O-ring

Fig.74

80 O-ring

82 O-ring
Range cilinder

H. Luchtaansluting

voor de bediening van de neutraal

cilinder

Als de O-ringen van de range cilinder fekken kan de
range cilinder volgens nevenstaande Fig. 75 en 76
worden gedemonteerd en de O-ringen 77,8A en 82
worden vernieuwd.
Voór het in elkaar zetten van de range cilinder dienen
de zuigerstang, de zuiger, de O-ringen en de
binnenwand van de cilinder te worden ingevet met een
siliconenvet of West 1 vet.
Zel de zuigermoer 1 1 vast met een koppel van 95 Nm.

Opmcrklng
De range cilinder van Fig. 76 is uitgebreid met een
neutraal cifinder 1, welke uitsluitend wordt opgebouwd
in combinatie met een P.T.O.
Voor een uitvoerige beschrijving van de neutraal
cilinder wordt verwezen naar het werkplaatshoofdstuk
"P.T.O.-s typen V 50 - 039, - 043, - 053".

Flg. 75
Doorsnede Yan range cillnder

10c
77
778082
80 82 10

3

Flg. 76
Doorsnede yan range clllnder met neutraal clllnder
80
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SPLITTER CILINDER
Als de O-ringen 80 en 66 (Fig. 78) van de splitter
cilinder lekken, dient de naschakelbak te worden

uitgebouwd en de O-ringen te wordsn vernieuwd.
Voor deze reparatie wordt venrezen naar het
werkpl aatshoofdstuk " Revisie n aschakelbak " .

Flg.77
Spllttcr clllndlr
SPLITTER RELAISKLEP
Afs de O-ringen 61 van de splitter relaisklep lekken,
kan de refaisklep 60 volgens Fig. 79 worden
uitgebouwd en de O-ringen wordon vernieuwd.
Vóór het in elkaar zetten dient de relaisklep en de Oringen te worden ingevet met een siliconenvet of West
1 vet.

Als de inwendige afdichtringen van de relaisklep
lekken, moet de relaisklep worden vernieuwd.
59. Sluitdop
60 Relaisklep
61. O-ringen
62 Deksel
63. Pakking
64. O-ring
65. Splitter zuigerstang
66 O-ring
67. Splitter cilinder

A.

Flg.

7t

Commando ztlde van de relaisklep
(Ontlucht)

B.

Commando ziide van de relaisklep
(Druk 4,5 bar)

O. Ontlucht boring

R. Luchtaansluiting van selectorknop

S.

Luchtaansluiting constante druk
(4,5 bar)

Flg.79

81

SELECTORKNOP
In Fig. 80 is de oorspronkelijk toegepaste 3- standen
selectorknop afgebeeld.

Deze knop wordt bii DAF niet meer ingebouwd en is
vervangen door de selectorknop van Fig. 81.
1. Huis

7_

2. Schakelplaat
3. O'ring

4. Niervormig vulstuk
5. Topplaat
6. Schroef
7. Drukveer
8. Knop, range blokkering

Fig. 80

In Fig. 81 is de huidige 3-standen selectorknop
afgebeeld.
De wijziging is 1 oktober 1979 (datumcode 4079, zie
typeplaatje Fig. 82) ingegaan
1. Kap
2. Huis
3. Schakelplaat

4. Schakelpal
5. Drukveer
6. Grendelpal
7. Deksel

8. f nbusbout
9. Borgmoer
1

0. Versnellingshendel

93. Schakelknop, kpl.
94. Afdichtrubber (niervormig)
95. Niervormig vulstuk

Bij reparaties aan deze knop mo€t op het volgende
gelet worden:
Bij demonteren:
Merk de luchtleidingen met de letters R, F en S,
zodat deze bij het monteren niet venvisseld kunnen
worden . (Zie ook Fig. 82).
Op de leiding S staat een constante luchtdruk van
4,5 bar.
Laat de lucht eerst afblazen, alvorens deze feiding
los te nemen.

Fig. 81
82
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Bij het monteren:
Vet het niervormig afdichtrubber 94 en de kamer
voor het niervormig afdichtrubber met een
siliconenvet of West 1 vet in, alvorens het
niervormig afdichtrubber te montoren.
Zet de inbusbout 8 vast met een koppel van 4 Nm.
Schroel de knop niet verder dan 17 mm op de
draad van de versnellingshendel, Om te voorkomen
dat de top van de versnellingshendef de boclem
van de knop bof drukt en de het niervormig
afdichtrubber gaat lekken.
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Flg. E2

Srfoctorlnop DAF

1

De selectorknop in Fig. 83 wordt uitsfuitend toegepast

bij de dubbel-H schakeling.

2

Deze knop kan niet gergpareerd worden en moet, als
deze defect is, worden vervangen.

3

Demontage:
Wip met een schroevedraaiertie de kap 1 uit de kop
3.

Verwijder mo€r 2 en trek de knop 4 ca. 5 cm
omhoog.
Druk met behulp van oen schroevedraaier de
spanbus 7 in en trek de leiding A uit de bus.
Druk met een schroevedraaier de spanbus 8 in en
trek de leiding P uit de bus.
De leiding P is de voedingsleiding en blaast
onmiddelliik af na het losnemen.
Montage:
De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
De kunStOfleidingen "A" On "P" moeten geheel in
de spanbussen 7 en 8 worden geschoven.
De spanbussen trekken de leiding vanzelf vast.
Laat het luchtsysteom op druk komen.
Blaast de selectorknop 4 nu constant lucht af dan
moeten de leidingen "A" en "P" venvisseld
worden.
Zel de moer 2 vast met een koppel van 35 Nm.

Flg. 83
1. Kap
2. Moer (MB), zelfborgend
3. Kop
4. Selectorknop.
5. Pfastic kous

6. Versnellingshendel
7. Messing snelkoppeling (spanbus)

8. Messing snelkoppeling (spanbus)
A. Commando aansluiting
P. Voorraad
R. Ontluchting

83

REL-AISVENTIEL VOOR DE BEDIENING VAN DE
RANGE CILINDER
Als de rangebak niet schakelt, kan de oorzaak gezocht
worden in het niet functioneren van het relaisventiel
(Fig. 85 en 86).
Het relaisventiel van Fig. 85 kan volgens
nevenstaande tekening (Fig. 84) worden
gedemonteerd, gereinigd en van nieuwe O-ringen
voorzien, weer worden gemonteerd.

1

11

Voor het in elkaar zetten dienen alle O-ringen, de
zuiger en de zuigerboring te worden ingevet met een
siliconenvet of West 1 vet.

Opmerking
Pos

.7 en I kunnen ook vervangen zrin door één nylon

plug.

Fig. 84
Aanhaalkoppel, sluitdop
1. Bout
2. Kap
3. Inzetstuk
4. O-ring
5. Drukveer
6 Huis
7. O-ring
8. Plug
9. O-ring
10. Zuiger
1

1. O-ring

12.
1 3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

14

+
Flg. 85
OUD

Refaisventiel 691 100
(was voorheen 1 15043)

84

Sluitdop
Bout

Grendelpen
Drukveer
Pas-bus

Tussenplaat
Grendelpen
Drukveer

Centreerstuk

12

5 Nm
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Het relaisventiel 691 100 (Fig. 85) kan zonder bezrvaar
worden vervangen door het minder storingsgevoelige
relaisventiel 6891 14 (Fig. 86).
In dat geval moet een complete vervangingsset
DAF nr. 689261 worden besteld.

Deze set bestaat uit de volgende onderdelen:
6891 1 4

Relaisventiel
2.Grendelpen
3. Drukvo€r
4. Pas-bus
1

.

689

1

1?

6891 1 7
6891 1 3

5.Bouten 1 14', uNc (4 st.)
6.Kniestukken (3 st.)
7. Kniekoppelingen (2 st.)
8. Slang
9. Pakking
10. Pf ug
1 1 . Kruiskopschroef

689262
1 1 5044
167527
1 1 4706
6891 1 5
32481 3

Voor wat betreft de aansluitingen van de
relaisventielen 691 100 of 689114 wordt venvezen naar
de rubriek "Werking van de bedieningsinstallatio" van
de betretfende versnellingsbak.
Aanhaalkoppels:
Bouten 5 (4 st.)

Kruiskopschroeven
vastzetten met

10,8 Nm
11 (3 st.)

locktite

VERSNELLINGSBAKKEN, TYPEN RT(O) 609'
61 3, 6609, 661 0, 661 3

5
61

Nm
0,

Ffg.80

Afs een oud relaisventiel 691 100 wordt Yervangen
door een nieuw relaisventiel 6891 14' bliikt de
grendelpen, pgs. 2 en de pas.buS, pgs. 4 af te wijken.

Aangezien de bovengenoemde situatie slechts zéér
sporadisch zal voorkomen, worden de afwiikende
delen hieronder vermeld, met de bijbehorEnde
" Fuller" onderdeelnummers.
2.Grendelpen
4. Pas-bus

1

9571

1

9570

NIEUW

Rclrlevcntlcf 0801 1{
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VERPTMTSEN VAN DRUKREGETMR/
LUCHTFILTER
Bij oude typen Fuller bakken werd de
drukregelaarlluchtfilter aan de ondar ziide van oen
schetsplaat gomonteerd en aan de achter zijde van de
versnellingsbak, recht boven de splitter cilinder op het
huis van de versnellingsbak gemonteerd (Fig. 7n.
Bij cle huidige typen wordt de drukregelaar/fuchtfifter
gemonteerd op een aangietstuk op het deksel van de
range cilinder.
Als er nu een P.T.O. wordt opgèbouwd, waardoor het
deksel van de range cilindsr moot worden vervangen
door een neutraalcilinder (Zie hoofdstuk Fuller
P.T.O.'s Typen V 50 - 039, - 043, - 053) dan kan het
voorkomen dat er een neutraal cifinder wordt
geleverd, waarop góén opnamemogefijkheid voor de
drukregelaar/luchtfilter aanwezig is.

Flg. 87

In dat geval dient er oen aparte stoun volgens Fig. 87
te worden vervaardigd en de drukregelaer volgens
Fig. 88 te worden gemonteerd.

ZWAAR SCHAKELEN, DUBBEL.H SCHAKELING
Als de borgbout 9 te diep in het draadgat wordt
gedraaid, wordt de opsluitring 12 ingedrukt cn geat de
schakelas 2 klemmen.
Dit leidt tot een zwaardere bediening van de
versnellingen 3'4 en 5-6.
Oplossing:
Draai de borgbout 9 twee volle omwentelingen uit.
Breng locktite aan op de draadgang van de
borgbout 9.
Schroef de borgbout 9 één volle omwenteling in.
Controfeer of de versnellingen 3"0 en 5-6 nu wAl
licht zijn te

bedienen.

Flg. 88
1. Huis
2. Schakelas
3. Grendelpal

4. Drukveer
5. Pakking
6. Sluitdeksel
7. Veerring

8. Bout
9. Borgbout (inbus)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1 7.

86

Drukveer
Veergeleider
Opsluitring
Veergeleider
Pakking
Deksel

Veerring
Bout

'

