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TECHNISCHE GEGEVENS

Aanhaalkoppclr:
Inbusbouten, aandrijfas (SW 14)
M 16x 1,5
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LLER VERSNELLINGSBAKKEN
TYPEN RTIO)ÍO
UIT. EN INBOUWEN
613, 7613, 9513, 1 1613, 14613

WERKPTMTSINSTRUCTIES

Inbouwen

FU

240 Nm

:

Zie lijst van standaardaanhaalkoppels van bouten en
moeren in het DAF zakboekje.

UITBOUWEN VAN DE HULPBAK
Tap de olie af (zie Onderhoud).
Neem de aandrijfas los, (Fig. 1).
Neem de kilometertellerkabef los van de

versnellingsbak.
Neem de kabel van de achteruitrillamp los van de
schakelaar.
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Indien aanwezig
Bouw de P.T.O. uit.

Zie eventueel werkplaatshoofdstuk P.T.O.'s V 50
- 039, - 043, - 053
Neem de luchtaansluiting op de neutraal cilinder
los.

Uitsluitend nieuwe typen yersnefllngsbakkcn
(7613, 1 1613, 14613)
Venrijder de gecombi neerde
drukregelaar/luchtfilter en hang de drukregefaar
opzij aan het chassis (Fig . 2l-.

Fig.2

Uitslultend oude typen vcrsnellfngcbakkcn (61 3,
en 951 3)
Neem de montagesteun 23 (Fig. 3) met de
drukregelaar en het luchtfilter los.
Neem de luchtslangen 19 en 21 los van de range
cilinder.
Neem de luchtslangen R en 34 los van de splitter
cilinder.
Venrijder alle bouten, waarmee de hulpbak tegen
de hoofdbak is vastgezet.
Ondersteun de hulpbak met behulp van een
versnel I i n gsbak montagewagentje.
Druk, met behulp van twee drukbouten, de hulpbak
van de hoofdbak.
Trek de hulpbak verder achteruit tot deze geheef
los is en laat de bak zakken.
Trek vervolgens de hulpbak onder het voertuig
vandaan.
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UITBOUWEN VAN DE COMPLETE

rYPEN Rr(OXOXX)
UIT. EN INBOUWEN
613, 7613, 9513, 1 1613, 14613

STR UCTI ES

VERSNELLINGSBAK

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

Ò

Tap de olie af (zie Onderhoud).
Neem de aandrijfas los (Fig. 1).
Neem de kilometertellerkabel los.
Neem de kabel van de achteruitrijlamp los van de
schakelaar.

I

Indlen aanwczlg
Bouw de P.T.O. uit.
Zie eventueel werkplaatshoofdstuk P.T.O.'s V 50

- 039, - 043, -

53.

Neem de luchtaansluiting op de neutraal cilinder
los.

Ultsluitend nleuwe typen Yefsnelllngsbakken
Venrijder de gecombineerde
drukregelaar/luchtfilter en hang de drukregelaar
opzij aan het chassis (Fig . 21.

Ultslultcnd oudc typcn versnelflngsbakkcn
Neem de montagesteun 23 (Fig. 3) met de
drukregelaar en het luchtfilter los.
Neem de luchtslangen 19 en 21 los van de range
cilinder.
Neem de luchtslangen R en 34 los van de splitter

Flg.4

cilinder.

Ultslultcnd cnkcl'H schakcllng

Neem alle luchtslangen los van het relaisventiel
van de rangebak. (Zie Fig. 4 ol Fig. 5).

Flg. 5

Uitsluitend dubbel-H schakellng

Verwijder de twee inbusbouten en trek het 2'H
schakelventiel uit de boring in het huis van de
schakelas (Fig. 6).
Neem de luchtleiding los van de blokkeer cilinder.
Veruviider alle slangklemmen.

tq/
Flg.6

Neem de schakelstang met de reactiestang los van
de hefboom op de versneflingsbak (Fig .n.

Flg. 7

Ultslulten blf uftwendlg eengGbouwde
koppclf ngrvcrrterkcr
Verwilder de koppen uit de hefboom van de

koppelingsbediening (Fig. B).
Bij geintegreerde koppcllngrvcrrtcrkcr
Neem de vier bevestigingsbouten van de
koppelingsversterker los en hang de
koppelingsversterker opztj, aan het chassis.

Flg. 8
Venrvijder zonodig de uitlaat.
verwijder in efk geval de bouten (B) waarmee de
uitlaatsteun aan het koppefingshuis is bevestigd
(Fig. 9), draai de moeren (A) waarmee de beugel

aan de uitfaatsteun is bevestigd enkefe slagen los
en plaats de uitlaatsteun zo, dat de versnellingsbak
achtenraarts kan worden getrokken.
ondersteun de versneflingsbak met behulp van
een versnellingsbakmontagewagentje en vennijder
alle bevestigingsbouten van het koppelingshuis.
Trek de hoofdbak recht achteruit, tot oe oax vrij is
en faat de bak voorzichtig zakken.
Rijdt de versnellingsbak onder het voertuig uit.
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INBOUWEN

FULLER VERSNELLINGSBAKKEN

.

Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van
uitbouwen.
Nadat de schakelstang is aangesloten op de
bedieningshefboom op de versnellingsbak en de
reactiestang is gemonteerd, dient de stand van de
versnelf ingshendel in de cabine te worden
gecontroleerd.
f

n alle gevallen dient de versnef lingshendel voldoende

bedieningsvrijheid te hebben.

_--l

F 2800 met RTO 9513:

De versnelf ingshendel behoort in de neutraalstand

loodrecht op de cabinevloer te staan.
F 2800-3300 met RT 1 1613:
Als de versnellingshendel in de neutraalstand staat
moet de afstand van de rand van het dashboard tot
aan de voorziide van de sefectorknog2431 5 mm te ,
bedragen (Fig. 10).
-_l
f

nstellen van de stand van de versnellingshendel

(Fig. 11).
Versnell i ngshendel voonraarts verplaatsen

.

Kogelkoppeling 78 uitdraaien.
Versnellingshendel achtenraarts verplaatsen.
Kogelkoppeling 78 indraaien.
Versnellingshendel naar links verplaatsen.

+

Reactiestang 82 v erlengen.

Versnellingshendel naar rechts verplaatsen.
Reactiestang 82 inkorten.
Borg de moeren van de schakelstang met behulp van
splitpennen.

Flg. 10

Flg. 1l

Zel de M 16 x 1 ,5 bouten van de aandrijtflens vast met
een koppel van 240 Nm.
1 , Losse

inzetstift

SW 14, lengte 32 mm

s3s992

2.Hulpstuk
112"

o 14 mm

535990

Vul de versnellingsbak met of ie.
(Zie Hoofdstuk "Algemeen", onder de rubriek

"Onderhoud ").

Fig. 12

Sluit alle luchtleidingen van de bedieningsinstallatie
van de versnef f ingsbak aan volgens de betretfende
schema's van het werkplaatshoofdstuk "FULLER
VERSNELLINGSBAKKEN, ALGEMEEN, TYPEN
RT(OXOXX)".

