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VOORSCHAKELBAK GV 90

1. Bout

2. Vcerring

3. Lrgcrdeksel
1. Olickecrring
5. Oickccrring
6. Pekking

7. Vulring

8. Borgring

9. Gcdcclde ring

10. Olcapatpleet

11. Borgveet
12. Rollager

13. fngaandé as

14. Naaldlager

15 Tandwiel

16. Schakelring
17. Synchromeshring
18. Drukveer

19. Drukveer

n. Pal
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21. Schakelmofdrager
22. Schakelmof

23, Rol

24. Schakefvork

25. Beschermbus

26. Stofkeening
27. Oliekeerring
28. Naaldlager

n. Borgveer

30. Borgring
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31. Goclcelde ring

32. Borgplaat

33. Schakelring

34. Vulring

35. Roflager

36. Roflager

37. Afstancfring

38. Prire-as

39. Huia

tlO. Paspen

41. Pakking

12. Plug
(!. Tapeind
4. Vccrring
45. Inbusbout
tl6. Mosr
17. Vccning
rlE. Trpcind
tlg. Bout

50. Plug

51. Dokrcl
52. Aftepplug
53. Dckrcl
54. Conigch roflegor

55. Hufprs

36. Conirch rollegcr

57. Vulring

58. l.egerclckrcl
59. Bout
60. Bout
61. Vccrring
82. Plug

63. Plug

64. Dclrsel

65. O-rfng
66. Aenglagpen

67. Aenglagring

68. Prl
69. Drukvecr
70. Afdichtring

71. Plug

72. Vccning
7fl. Plug

74. Naafdlager

75. Synchromcshring
76. Vulring
Tl. Borgvcer
79, Veerring
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

Vee rd ru kco ntro le-aPPa raat

Trekker voor rollagen (12 en 35)

Drijver voor oliekeerringen (4 en 5)

Drijver voor oliekeerringen (4 en 5)

Houder voor meetkfok

Spanplaten

3-9$535212

3-99-535400

3-99'535422

3-99-535423

3-99'535430

3-99-535431 %
Drijver voor gedeefde ring (9) 3-99-535657
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3-99-535662 Trekker voor de conische rollagers (34 en 56)

3-99-535665 Grijper, bij 3-9S535662

3-9S'53566b Grijper, bij 3-99'535662

3-9+'535667 Gereedschap voor verhitten Yan lagerboringen

3-99-535668 Geleidingstiften

3-99-535669 Hijsoog

@
Q

3-99'535670

3-995.35671

Drukring Yoor het

satie-in richting
controleren Yan de sYnchroni'

Drukring voor het controleren
satie-inrichting

Yan de synchroni-

Drijver voor gedeelde ring (31 )

3
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Grij get, bii 3-99-535662

Instelgereedschap voor aanslagpen (66)

Drijver voor oliekeerring (4 en 5)

Blnnentrekker voor afstandring (37)

Hulpstuk voor binnentrekkent
3-99-53581 7 en 3-9S'535788

het weerstandmo-
(54 en 56)

3-99-535673

3-99-535674

3.99-535703

3-99-535788

3-9gr$35790

3-99'535822

Hufpstuk Yoor het meten Yan

ment Yan de conische rollagers 3-99'535816

Drijver yoor de afstandring (321 in de ingaande as 3-99-535920

Taats, benodigd bii
nische rollager (54)

het verrvijderen
van de hufpag

van het co-
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TECHNISCHE GEGEVENS

ArLb uootr3prnnlng bultcnrlng vtn rollrgdr (12)

0-0,05 mm

rollagcr (35)
0-0,05 mm

Arbh rcortprnnlng bultrnrlng Yln

Arbh rprllng urn hot lrndwlcl (15)
0,20--0,35 mm

l/lcten: dieptemaat of voefermaat.

(Deze speling ligt vast; alleen controleren.)

Arbb rprflng urn Ò hulPu (55) 0,12-0,15 mm

Arbh rpdlng utn hot rollrgPr (36)

lfctan: mct de hand vocfen; 0,1 mm

lr iuigt voelbtsr.

>0,1 mm

(Dcze spcfing li$ vast; alleen controleren.)

Arbh rprllng uln het nrfdhgPr (1al
o,?2-o,38 mm

Mcten: dlcPternaat of voclcrmaat.

(Dcze rpcling ligt vast; alleen controleren.)

Sffttrgegfìrnt úln dl ryncilrromahdnfn (17 rn 75)
0,8 mm

Arlale rpellng vln dc rollcn (23)

Meten: voelermaat.

>0,2 mm

(Spefing instellen door de schakefhefboom te vef-
plaatsen.)

Arlele rpcllng ytn dc rchrkrluort (24) >0,4 mm

Meten: dieptemaat.

(Speling instellen door de schakelhelboom te ver-
plaatsen.)

Vrrtncht uln dc drulrrrrn (1E)

t = n,25 mm
P = E,5F10,35 kg

Meten : dieptemaat sn veordrukcontrolcapparaet
3'9S'535212.

(L: fengte yan de veer onder de genocmdc bclÚ-
ting;
P: veerkracht.)

Ynrtrrht vrn dr druknrrn (19)
I = 27,7 mm
P = 2,9-3,5 kg

Meten : dieptemaat, vesrdrukcontrolcapperaat
3-99''535212.

(L: fengte yan de veer onder de genocmdc bchs-
ting;
P: veerkracht.)

Vrlfinchl uln dr drulrcor (CA)

I - 31,5 mm
P: E,(F9,E kg

Meten : dieptemaat, Yeerdrukcontrolcepparaat
3-99-535212.

(L: lengte van de Yeer onder de genoemde befas-

ting;
P: veerkracht.)

Arnhrelkoppcf Yrn dr rlbPPlug (52)

Arnhulkoppol Yrn do nluouPfug (63)

5 mkg

5 mkg

5

Synchnnbr$.epellng

Synchronltrtlrdruk

> 0,6 mm

27-31 kg

I

ArLb uoonPrnnlng utn de grdccldc rlngcn (9 cn

3î) 0,01-0,02 mm

Meten: micrometer en Yoslermaat.

(Deze yoorspanning komt oversan met een lichte

kfempassing.)

Pnnt rl h tff Xrttrrrlrmf 75Ot
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Dlkte vufrlng (7)

0,2:0,3 mm

Dllrlc gedecfde rlng (9)

6,7i 6,8; 5,9; 7,0 mm

Dlktc borgveer (29)

2,50; 2,55; 2,60; 2,65 mm

^

Dfktc gcdceldc rfng (31) . '

6,0; 6,2t 6,4; 6,6; 6,8; 7,0; 7,2; 7,4i 7,6i

8,2 mm

7,81 8,0;

UIT ELKAAR NEMEN

Nlrm llnt hcl dckrf (zlr 3-0T1) ofl, Indfon dc
u.nnolllnglbek ook ufl cfkrer morl wordcn gcno-
mon, dr rendrlflfbnr (dr 3-02-1) yln dr v.rlnd-
Ilnglbek

1. Verwijder de bouten (60).

2. Verwijder de moeren (46) die zich aan de
bovenzijde tussen de versnellingsbak en de
voorcchakelbalk bevinden.

Dlktc vulrfng (34)

0,6; 0,8; 1,0; 1,2i 1,4; 1,6; 1,8; 2,0i 2,2 mm

Dlkte vulrfng (57)

1,85; 1,90: 1,95; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15: 2,20: 2,25;
2,30; 2,35; 2,40; 2,45i 2,50; 2,55; 2,60 mm

Dlktc aenrlegrlng (67)

1,6; 1,8; 2,0, 2,2; 2,4i 2,6 mm

Dlktc vulrfng (76)

0,2:0,3 mm

46
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3€9-535669

3. Verwijder de moeren (46) die zich aan de oo-
derziide tussen de versnelf ingsbak en de voor-
schakelbak bevinden.

4. Bevestig het hijsoog 3-9$'535669 aan de voor-
schakelbak en breng de geleidingstiften
3-99'535668 ean.

5. Hang de voorcchakelbak aen Qen hefwsrk-
tuig. Tik met behulp yan con zachte hamer de
voorschekelbak los van de versnellingsbak sn
druk de yoorcchakelbak van de YerBnollings'
bak af.

7
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6. Venvijder de bouten
(45).

(49) en de inbusbouten

7. Breng, zoats afgebeefd, twee lange bouten
aan en tik met behulp van een zachte hamer
op deze bouten. De twee heltten van het huis
(39) worden zo gescheiden.

8. Neem de schakelvork (241 uit de voorste helft
van het huis (39).
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59
9. Markeer de stand van de schakelhefboom (62,

3-1$1) op de schakelvork (241.
Draai de moer (59, 3-19-1 ) fos en neem de
schakelhefboom van de schakefvork.

10. Neem de overige delen Yan de schakelvork.

ffij3.1j

11. Span de prise-as (38) voozlchtig tugsen
zàchte spanplaten in de bankschrosf, buig de'
borgplaten (32) om on vemiider met behulp
van twee schroevedraaiers de borgring (30).

9
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12. Tik met behulp van een zachte driiver de ge-
deelde ring (31) uit de ringvormige groef.

13. Druk met behulp van twee hefbomen de scha-
kelring (33) van de prise-as.

14. 1. Borgring (30)
2. Borgplaten (32)
3. Gedaefde ring (31)
4. Afstandrlng (37)
5. Rollager (36)

)uV
o
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39

15. Neem de achterste heltt van het huis (39) van
de prisras (38) en neem de prise-as uit de
banksch roef .

16. Plaats de prise-as (38) met het rollager (35)
op oen geschikte bus en Pors de prise-as uit
het rdlager.

17. Verwijder de bouten (1) en neem het ltger-
deksel (3) yan de voorute helft ven het huis
(39).
Beschadig de oliekcerringen (4 en 5) niet.

11
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24. Stoot het deksel (A{) met behulp van de 83o-
slagpen (66) uit het huis en venriider de aan-
slagpen.

23. Neem het deksel (58) Yan het huis, en velii-
der de vulringen (57).

26. Vervijder uit de voorste helft van het huis de
buitenrlng van het conische rollager (56) en
tik de bultenring van het conische rolfager
(tl) vla do twce gaten ult de achtente helft
van het hui!.

(, C)69'7
v
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C..-
3€9-5355554, I

28.

27. Trek de beide conische rolf agers (54 en 56)
van de hulpes (55).
Hierbij wordt gebruik gemaakt Yan de trekker
3-99-535662, voozien van de grijper 3-99-
535673, voor het conisch rollager (54), 3-99-
535665 of 3-99'535666 voor het conisch rof-
lager (56).
De grijper moet zo op het lager worden ge-
plaatst, dat u yoor het kijkgat een rol ziet.

Druk met behulp van twee schroevedraaiers
de borgring (8) van de gedeefde ring (9).
De borgring moet worden vsrnieuwd. Venrii-
der ook de borgveer (11) uit de buitenring van
het rollager (12).

n. Drfif met behulp van een zachte driiver de 9e-
deefde ring (9) ult de ringvormlge groef.

15
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30. Neem de ingaande as uit het huis en breng
de trekker 3-99.535400 aan in de groef van het
roflager (12).
Span de trekker in de bankschroef en trek het
rollager van. de ingaande as.

31. Vervifder de beide synchromeshringen (17 en
75) en neem de schakefmof (221 van de scha-
kelmofdrager (21).
Vang de paflen (20) en de drukvsren (18 en
19) op, bijvoorbeeld met behulp van e€n doek.

2. Synchromsshringen (17 en 75)
3. Pallen (20)
4. Drukveron (18 en 19)
5. Schakelmofdreger (21 )
6. Schakelmof (221

32. - Klem de ingaande as (13) met de lager-
boring omhoog gericht tussen zachte
spenplaten in de bankschro€f.

- Breng de binnentrekker 3'99-535788 zo
aan, dat de rand achter het rollager (36)
grijpt.

- Bevestig het hulpstuk 3-99-535790 aan de
binnentrekker en laat de armen op de in*
gaande ag rusten.

- Trek het roffager (36) en de afstandring
(37) uit de ingaande as.

12\\
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3-99-5 35600
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CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Reinig alle onderdelen goed en controleer ze. Let
hierbij vooraf op het volgende:

Lrgrn

- Controleer de rolfen en de foopringen op put-
les en andere beschadigingen.

- Smeer de tollagers in met olie en controfeer
de axiale en de radiale speling.

Trnfrfrf.n rn hulpu

- Controleer de tanden yen de tandwielen op
putjes.

- Controleer de schakefveÉanding op slijtage
cn beschadigingen.

- Controleer de boringen yan het tandwief (15)
op beschadigingen sn buitensporige slijtage.

IngnrtÉt rt en prlr.-af

-- Controfeer de loopvlakken van de naafdfagers
op beschadigingen en buitensporige slijtage.

- Controfeer de rpievertandingen op yervor-
ming.

D Controleer de binnenomtrek op beschading
cn sfiftage.

8ch*dmof rn rcìrkrfmoldngcr

- Controfeer de schakelvertanding en de inwen-
dlge spievertanding op yervormingen, bescha-
digingen en slijtage.

Schekalvort met rollen

- Controleer op vervorming.

- Controleer de rollen (z3y op slijtage en spe-
ling.

- Controfeer de foopvfakken van de naaldlagers
op slijtage en beschading.

- Controleer de spievertanding op vervorming.

Hub cn dckrcls

- Verwijder vfoeibare pakking van de afdicht-
vlakken.

- Slijp bramen en andere beschadigingen weg.

- Gontrofeer het huis en de deksels op scheu-
ren.

- Controfeer de lagerboringen en de borsten,
waartegen de buitenringen van de lagers druk-
ksn, op beschadigingen en slijtage.

- Vemieuw alle oliekeerringen, pakkingen en
afdichtringen.

- Breng op cfe buitenomtrek yan de oliekeerrin-
gen vloeibare pakking aan en breng achter de
afdichtlip siliconenvet, bijvoorbeeld,,West 1",
aen.

- In de teksten onder ,,ln efkaar zetten" is ervan
uitgegaan dat grafietpakkingen worden toege-
past.
Deze worden zonder vloeibare pakking ge-
monteerd.
Indien papieren pakkingen worden toegepast,
worden deze aan de ene zijde van vloeibare
pakking voorzien, aan de andere zijde van vet.

- Gebruik vloeibare pakking die hittevast, olie-
bestendig en pfastisch bfijvend is.

- Let erop dat de smeerofieboringen vrij zijn van
vfoeibare pakking en yerontreinigingen.

17
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IN ELKAAR ZÉTTEN

Inrldlon vrn dc ulrh tpollng yrn dc hulper (55)

1. Venrarm de conische rollagers (54 en .56) tot
85o C en breng ze zo aan op de hulpas (55),
dat ze aanliggen tegen het tandwief. Laat de
conische rollagenr afkoelen.

2. Pfaets de buitenringen yan de ,conische rol-
lagers (34 en 56) in de boringen yan het huis
(39).

3. Brcng de hulpas (55) ean op zijn pfaats en
bevestig de beide helften van het huis aan
efkaar door middef van alfe bouten (49) en in-
busbouten (45).
Breng wat ofie aan op de conische rollagers
(54 en 56).

-

16
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4. Breng nu de spanplaten 3-9S535431 aan.
Breng een meetklok aan in de houder 3'99-
5ggt30.

3€$535430

39953s43î

5. Plaats het hulpstuk
dige spievertanding
hufpas (55).

3-9$'535816 in de inwen-
aan de achteziide Yan de

6. - Wind eon koord enkele mafen om het hulp-
stuk en draal nu de hulpas door met bo-
hulp yan osn unster geliikmatig aan het
koord te trckken.

'- Druk met behulp Yan dc spanPlaten 3'99-
535€1 de buftenrlng ven het conische rol-
lager (56) aln, tot cn kracht Yen 7-9 kg

benodigd is om de hulpas met sen corì-
stante snelheid rond ta draaien.
Deze kraCht kOmt Overe€n met een Weef-
standmoment Ytn de Conische rollagers
Yan 15-20 cmkg.

19
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7. Indien u niet beschikt over het hulpstuk 3-gg-
535816 kunt u het koord aan de voozijde van
de voorschakelbak om de spievertanding wik-
kelen. De kracht moet in dat geval 6-8 kg
bedragen.

8. Stef nu dc meetklok op het huis in op 0.

9. Pfaets de meetkfok op dc buitenrfng van het
conlgchc rollegcr on lecg de meetkfok af.
Controfccr ol de buitcnrfng yen hct rollager
gcfffkmetfg omlaeg ir gcdrukt door op twee
tegenover efkaar gefegcn pfaatssn to meten.
Neem con vulrf ng (57), waarvan de dikte
0,12-0,15 mm kfeiner ls dan de waarde, die
op dc mcctkfok fg afgefezen.
Nccm het huis wecr uit elkaar.

n
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Synchronlntle-In rlchll n g

10. 1. Schakelringen (16 en 33)
2, Synchromeshringen (17 en 75)
3. Pallen (201
4. Drukveren (18 en 19)
5. Schakelmofdrager (21)
6. Schakelmof (221

11. - Plaats de synchromeshring (17) op de
rchakelring (16).

- Zorg eruoor, dat de conussen gefiikmatig
aanliggen, door de aynchromeshring te
drasien.

12. - Meet met behulp van oen voelermaat de
afstand tu$en het pfatte vlak yan de syn-
chromeshring on het platte vlak vEn de
schakelring. Meet op two€ tcAenover efkaai
gelegen plaatsen.

- Het gemiddelde yan de twee gemeten af-
standen moet mlnimaal 0,8 mm bedragen.
lndien de synchromeshring hieraan niet
voldoet moet hij worden vemieuwd.
Controleer in dat gcval ook de conus, van
de schakelring op sfijtage.

- Herhaal de meting met de schakelring (33)

en de synchromeshring (75).

1. Synchromeshring
2. Schakelring
3. Voefermaat.

21
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13. Breng de schakefring (16) aan op het tandwiel
(15) en controleer of hij goed aanf igt.

14. Pfaatg de synchromeshrlng (lz) op de sche-
kclring. zorg srvoor, door de synchromesh-
rfng. tc draaien, dat de conussen gelijkmatig
llnllggen.

15. Breng da schakelmofdnger (21) In de juista
stand aan op de rynchromeshring.
zorg oruoor, dat de plaats waai de schakel-
moldrag€r tegen het tandwiel ligt, goed
gchoon is.

21
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16. Meet met behulp van s{en voelermaat de syn-
chronisatiesPeling.
De speling moet minimaal 0,6 mm bedragen;
een voelermaat van 0,6 mm mOet aan de 9e-
hefe omtrek gemakkeliik tussen de schakel-
mofdrager (21 ) en de synchromeshring (17)

door kunnen worden bewogen.

Neem de Onderdelen w6er van elkaar en zorg
dat ze niet worden verwisseld.

20 17. Plaats de pallen (20) en
19) in de boringen Yan
(21 ).

de drukveren (18 en
de gchakelmofdrager

,19
20

18. Brcng de gchaltelmof (nl !8n oP de gchakel-

mofdragor (21).
Druk oe pallen (20) met behulp van cen
gchroevediaaier In en plaats zs In de uitspa-
ring Yan de tanden vtn de gchakelmofdreger'

23
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19. Plaats de synchromeshring (17) op de scha-
kelmofdrager (21).
De aansfagnokken moeten worden geplaatst
in de uitsparingen van de schakelmofdrager,
die zich bii de palfen (20) bevinden.

20. Het is aan te bevelen om bii het controleren
yan de synchronisatiedruk trekveren te rìon-
tsren, dle bifvoorbeeld uit de versn€llingsbak
afkomstlg zijn.

Dr tnlrrtrf modm nr hrt molrn rchtrr bo-
dbl u..r rordrn urrffdord"

21. - Plaats de synchronisatie-inrichting op de
drukring 3-9S535671.

- Draai de bovenste synchromeshring zo,
dat de yertanding rechtstreeks in de v€r-
tanding yan de schakemol kan glijden.

- Plaats de drukring 3-gg,S35OZ0 op de bo-
venste synchromeshrlng on plaats op de
drukring het veerdrukcontrof eapparaat
3-9f)-535212.

- Druk nu gelijkmatig steeds harder op het
veerdrukcontrofeapparaat en fees de kracht
af, waarbij de schakelmofdrager omlaag
beweegt. Deze kracht moet 27-31 kg be-
dragen.

- Voer de meting enkele mafen achtereen
uit.

- Draai de synchronisatie-inrichting om en
voer de msting ook uit in de andere rich-
ting.

- fndien de afgefezen kracht niet juist is,
moeten de drukveren (18 en 19) worden
vemieuwd.

1 . Veerdrukcontrofeapparaat 3-99-535212
2. Drukring 3-9$535670
3. Synchronisatie-inrichting
4. Drukring 3-99-535671
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22. 1. lngaande as (13)
2. Lagerdeksel (3)
3. Gedeelde ring (9)
4. Borgplaat (in faatste uiWoering niet aanwe-

zig)
5. Borgring (8)
6. Prise-as (38)
7. Oliestuwplaat (10)
8. Afstandring (37)
9. Rollager (36)

23. Breng op het rolfager (36) fagervet aan en
breng het roflager aen in de boring van de
ingaande as (13).
Breng met behulp van de drijver 3-99-535820
de afstanclring (37) aan in de boring tot hii
juist een vlak vormt met de kleine borst in de
boring. De axiafe speling yan het rollager
moet nu minimaaf 0,1 mm bedragen.

24. Breng de schakelring (16) aan op het tand-
wiel (15). De schakefring moet met een schuil-
passing passen op de vertanding van het
tandwiel. Indien een nieuwe schakelring niet
goed past moet een andere worden genomen.

25
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25. Venvarm het rolfager (12) tot 85o C en breng
het aan op de ingaande as (13).
Zorg dat de kraag van de binnenring omhoog
is gericht en dat ook de groef in de buitenring
zich aan de. bovenziide bevindt. Let erop, dat
het roflager goed aanligt.

26. Driif de gedeefde ring (9) met behulp yan de
drijver 3-9+'535657 in de groef.
De gedeelde ring moet pa$en met e€n yoor-
rpanning van 0,01-0,02 rhfii, hetgeen ov€r-
eenkomt mst eon llchte klempassing.

27. Brcng de borgring (8) aan oyer de gedeelde
rfng (9). De borgkraag moet naar het rollager
(12'1 zifn gerfcht.
Borg de borgrfng door de borgkraag op drle
pfaatsen met behulp yan een doorslag om te
tlkkcn.
Bnng de borgveer (11) aan.

I

i

3-gg-53565
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28. Verhit het gereedschap 3-99-535667 tot 150o C
en pfaats het in de lagerboring van de voorste
heftt van het huis (39) zodat deze boring tot
70o C wordt verwarmd.

n, Breng de ingaande as ean. De borgveer (11)
moet aanliggen tegen het huis (39).

30. Breng het deksel (64) met de O-ring (65) !!n
in het huis. Het deksel moet aanliggen tegen
de borst in de boring.

27
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31. Zorg dat de borgveer (11) aanf igt tegen het
huis en meet de afstand van de buitenring
van het rollager tot het huis.

Leg de pakking (6) op het afdichtvfak ven het
fagerdeksel (3).
Meet de afstand yan de pakking tot de borst,
waartegen de buitenring van het rolfager (12)
drukt. Deze afstand moet 0-0,05 mm kfeiner
zijn dan de bij 31 vastgestelde maat.
Corrigeor de afstand door middel van vulrin-
gen (7).

33. Breng de oliekeerringen (4 en 5) aan in het
lagerdeksel (3). Hiervoor zijn de drijvers 3-99-
535422, 3-99-535423 en 3-99-535703 benodigd.

3gg-535422
399535 123

28
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34 Breng de oliespatplaat (10) aan in het lager-
deksel (3)

35. Kleef de pakking (6) door middel van vet aan
het afdichtvlak van het lagerdeksel (3) en
kleef de vulring (7) op ziin plaatsl breng het
lagerdeksel aan oP het huis.
Breng de bouten (1) met de veerringen (2')

aan.

36. De stand van het lagerdeksel (3) is afhankeliik
van de inbouwpositie van de Yersnellingsbak.
Afgebeeld zijn tef kens een aanzicht op het

afdichtvlak van het lagerdeksel (3) en de voor-
zijcle van het huis (39), waarop met een
onderbroken liin de omtrek van het lagerdek-
sel is aangegeven.

olietoevoerboring
olieretourboring

29
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97. Kleel de vulring (57), die is uitgezocht bii
flg. 9, met behulp van vet aan de buitenring
van het conische roflager (56).
Breng op het afdichWlak van het fagerdeksel
(58) vloeibare pakking aan en breng het lager-
deksel een op het huF.
De uitsparing yoor de olietcrugyoer moet
cornesponder€n met de boring in het huF.

liggend rechts

s8
57
56

38. Draal de voorste helft Yen
brung de hulpas (55) ean.

het huis om en

30
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39. Breng op het naaldlager (14) wat olie aan en
breng het naaldlager aan op de ingaande as

40. Breng het tandwief (15) aan op de ingaande
es en controleer met behulp yan een diepte-
maat de axiale spefing.
De axiale speling moet 0,2H),35 mm bedra-
ggn.

41. - Vervarm de synchronisatie-lnrichting tot
ongeve.gr 70o C.

- Breng de synchronigatie-inrichting ean op
de ingeandg es.

- Zorg dat de rynchronisatidnrichting goed
aanligt en breng de borgyeor (29) aan.
De borgveer moet zonder speling in de
groef yan de fngaande as passen en is
daarom in diverse diltten leverbear.

31
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42, Controleer bij voorschakelbakken,'die aan een
S-bak worden gemonteerd, de passing van de
schakefvertanding van de prise-as (38) in de
schakefring (8, 3-0241.
De prise-as moet met een schuif passing in
de schakelring passen.

43. Breng de borgveer (771 aan in het roffager
(3s1'

U. Breng de drukring van het rolfager (35) aan
op de prise-as (38).
De algeronde zijde yan de binnenomtrek moet
naar het tandwief zijn gericht.
VEwarm het rollager (35) tot 85o C en breng
het aan op de prise-as. De kraag van de bin-
nenring moet van het tandwiel at zijn gericht.
Zorg ervoor dat het rollager goed aanligt.

32
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Afvorens de yoorrchaketbak yeÉer In efkaar te
zetlen moet de yGnnelllngsbak In elkaer worden
gezet (zie 3-A2-2, flg. 55).

45 Plaats de prtse-as (38) in de achterste helft
van het hurs

46 Leg de pakking (41) op het afdichtvlak en
meet de afstand van de buitenring van het
rollager (35) tot de pakking.

47. Meet nu de afstand van de buitenring Yan het
rollager (35) tot de borgveer (771.
Deze maat moet (H),QS mm kleiner zijn dan
de onder 46 gemeten afstand.
Corrigeer door middel van de vulring (76).

33
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49. Draai de achterste heltt
meet de afstand van het
nenring Yan het rollager

van het huis om en
afdichtvlak tot de bin-
(35).

49. Breng op de synchronisatie-inrichting (zie
fig. 41) de synchromeshring (75) sn de scha-
kelring (33) aerì.

Meet nu de alstrnd Yan het aanligvfak Yan

schakelrfng (33) tot hd afdlchWlalt Yan
voorste helft Yan h€t huis (39).
Deze afstand moet 0,8 mm kleiner ziin dan
dc bff fig. 48 gcnretcn afstand. Corrigeer door
middel van de vulring (30).

de
de

50.

33
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51 . Kleef de vulring (34) met behulp van vet op de
schakelring (33). Breng de schakelring aan op
de vertanding van de prise-as (38) en zorg dat
hij goed aanligt.

52. Breng de gedeelde ring (31 ) ean met behulp
yen driiver 3-9$'535672. Do gedeelde 

-ring
moet passen met een Yoonpanning Yan 0,01-
0,02 nìfiì, dat wil zoggen oen lichte kfempss-
sing.

43. Breng de borgplaten (32) en de borgring (30)

aan en buig de borgPlaten (32) om.

3s

Wilzigingrn 66rlrhoutlrn
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54. Meet de afstand van de achtezijde van de
schakefmof tot het afdichtvfak van de voorste
hefft van het huis.
De schaketmof (2zl moet hierbij omlaag zijn
gedrukt, over de vertanding van de schakel-
ring (16). Noteer deze afstand; u heeft hem
later nog nodig!

55. Meet nu ter controfe de afstand van het af-
dichtvfak yan de achterste helft van het huis
tot de schakefring (gg).
Deze afstand moet 18,(F19,2 mm groter zijn
dan de bij 30 gemeten afstand.
cg-ltigeer zo nodig door een andere vulring
(&f) te plaatsen.

56. 1. Borgring (30)
2. Borgptaten (32)
3. Gedeefde ring (31)
4. Afstandring (97)
5. Roflager (36)

E
.:(
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57. Breng de aanstagpen (66) in de juiste stand
aan in de achterste helft van het huis (39) aan
de zijde van het huis, waar de schakelcifinder
wordt aangebracht.

58. Neem het instefgereedschap 3-99-535674. Dit
heeft twee zijden; op de ene zijde is ,,25,1 mm"
ingesfagen, op de andere ziide ,,24,3 mm".
fndien de onder 54 gemeten afstand kfeiner
is dan 20 mm moet worden gemeten met de
ziide waar 24,5 mm is ingeslagen.
Indien de onder 54 gemeten alstand groter is
dan 20 mm moet worden gemeten met de
zijde waar 25,1 mm is ingeslagen.

59. Breng de paspen van het instef gereedschap
aan in een yan de boring€î, die zich bij de
aanslagpen bevinden, afhankelijk van de zijde,
waerme€ moet worden gemeten.

37
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60. Breng het instelgere€dschap met de vfeugel-
moer aan. Het meeWfak moet in de uitsparing
yan de aanslagpen worden geplaatst.

61.

62.

Plaats nu tret huis
de aanslagpen (66)
schap.

zoals afgebeefd en druk
tegen het instelgereed-

Mect met behulp yen een dieptemaat de
afstand yen het afdichWlak yan het huis tot de
aanslagpen (66). Er moet nu een aanslagring
(67) worden gekozen met e€n dikte, die gelijk
is aan de gevonden afstand, vormeerderd met
de dikte van de pakking (41).

-(J

3-99_-535671',
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27
28

Schekclvork

63. Breng op de schakelvork (241 de naaldlagers
(28 en 74), do oliekeerring (27]. en de stofkeer-
ring (26) aan.
Vergeet niet op de naaldlegers olie aan te
brengen en achter de afdichtlippen van de
oliekeerring en de stofkeening sificonenvet.
De afdichtfip van de oliekeerring (271 moet
naar het naaldlager (281 ziin gericht en de af-
dichtlip yan de stofkeerring (26) Yan het
naaldlager al.

64. Breng de bcschermbus (Él aan oP schakel-
vork cn Orang dc gchlkelhcfboom (62, 3.19-1)
ean, in dczelfde gtand, wrarin hli bii het uit
Cfkaar nemcn wcrd rengdroffen. Indien con
nieuwo gchakcf hcfboom wordt llngIbracht,
wordt de gtlnd hieruan letcr fngcsteld (zie
3-lS1).
Bnng ds bout, dc vucrrfng cn dc mocr tln,
rnter haal dezs nog nlst !!n.

65. Breng de aenslagpcn (€6)
h€lft ven hct huig.

!!n in de voorgtc

(u

J 70
39



66. Breng de pal (6s) on de drukveer (6s1 aen in
het huig.
Brcng de plyg (71 ) mer de afdichtring (70)
aan en haal de pfug aen.
Plaats de aanslagpen zo, dat de pal in 6on van
de uitsparingsn velt.

67. Brcng vlociberc pekklng rln op dc buitcnom-
trrk yen dc oflekccrrfng en cn dc gtofkeer-
In.g (26) cn pteatr dc scnekcfvort (z4l In het
hufg.
Dc roffcn (2gl moctcn In dc groef vrn de
schekefmof (z2l en hct langc uiteindc fn de
uftrgaring yrn dc eengfrgpcn (66) wordcn go-
pfaaFt.

Qteîg op de buitenomtrak ven hct dckscf (st )vfoeibare pakkfng un cn breng hct oeÈsei
a8ff .

6E. Brcng op dc afdlchtvfakkcn yan de boide
hefften yan het huis vfocibarc pakking aan en
Ptclg de achtergte helft aen op dt voorste
helft.

51 7L
28 27 26

3
\-J
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69. Breng de
aan. Haal
fings aan.

bouten (49)
alle bouten

en de inbusbouten (45)
gelijkmatig en kruise-

SP-f O-2

$-a

O-t

70.

rtaand

Door middel van oen ofievangpfaat cn diverse
deksels wordt de sme€roliehuishouding 88n-
gepast aan de stand van de versnellingsbak.
Bii het Inbouwen moet op de buitenomtrsk
yen de deksels vloeibarc pakking worden i8o-
gebracht.

vrrgncf lingsbekroonchrfirlbak

++7

F

+ ++ +

vrrsrìcllingrsbak figgend (nrchtge bcclicning) voorlchekclbak
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YooÉchakelbak liggend (linkse bedienrng; versnellingsbak

71 . Kleef de pakking (41) door middel van vet op
het afdichfulak van de versnellingsbak en kleef
de vulring (49, 342-U4l door middel van vet
op de buitenrfng van het conische rollager
(51, 342-U41.

L.t oF Indien een yooruchakelbak wordt aan-
gebracht tegen een vercnef lingsbak,
waaraan voordien geen voorcchakef-
bak we! bevestigd, moet de vulring
worden Yervangen door e€n andere,
waarvan de dikte gefijk is aan de dikte
yan de oorcpronkeliike, vermeerderd
met de dikte van de pakking (41).

n2 on 73 dln rflcn úfn brpurfng lndltn dc
uoonchrkrfbrl b gncomUncrd mrt .ltt S S-90
u.trfiofllngrbrL

72. Meet met behufp yan een dieptemaat de af-
stand ,,8", die in de afbeelding is aangegeven.
Zorg er daarbif voor dat het rof fager (35) goed
aanflgt tegen de borst in de boring.

42
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73. Meet de afstand ,,b" van de pakking (41) tot
de schakelring (8, 3-02*4) op twee tegenover
elkaar gelegen plaatsen en bereken het 9e-
middelde.

Zorg er bij deze meting voor, dat de schakel-
ring goed gecentreerd aanligt in de conus van
de synchromeshring.
Kleef nu door middel van vet een vulring (7,

3-02-4) met een dikte b 1 a - 0,6 mm aan de
schakelring.

74. Vemarm het gereedschap 3-9$'535667 tot
15Oo C en plaats het in de boring van het huis
Yen de versnellingsbak.
De borfng moet zo tot 70c C worden Yerwannd.

t\ú

I

"v
75. Bevestig het hiisoog

schakelbak en klcef
middet van vet in de

3-99-535669 aan dc Yoor-
de aanslagring (67) door
boring van het huls.

Y,-
-----
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76. Breng de geleidingstiften 3-9$'535668 aan in
de versnellingsbak en hang de voorschakelbak
voor de versnellingsbak.

n. Lrt op

- De yerunollingsbak moet geheel in elkaar
zijn gezet, afvorens de yoonrchakelbak
wordt eangobracht (zie H2-U4r.

- Het deksef moet yan de yersneflingsbak af
zijn genomgn.

- De schakelmol (18, g;02-U4l moet in de
neutrale stand staen; een andere versnsl-
fing moet worden ingerchakeld.

- Het tandwief van dc prise-as (38) moet in
ingrijping worden gebracht met het tand-
wiel (53) ven de hulpas yan de versnellings-
bek.

- De schalrefvertandlng yan de prise-as moet
in ingrijping worden gebracht met de in-
wendige vertanding yan de schakef ring
(8, 3-0241 (alleen bii S 6-90).

- Bii de S 6-90 moet erop worden gelet, dat
de vulring (7, 9424) niat van ziin plaats
veft.

Do inwendige vertanding van de hufpas (55)
moet oyer de spievertanding van de hulpas
yan de versnelfingsbak worden g$choven.

- 
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3€9-535669
79. Breng de voonschakelbak aan op de versnel-

lingsbak tot hii aanfigt.
Controleer bij de S 6-90 de synchronisatiespe-
ling van de 60 Yennelling nog eens. Deze
moet minimaaf 0,6 mm ziin.

80. Brung aen de ondcziide de mocrcn (16) die
zich iussen de voorschakefbafk en de vcrsnof-
llngsbak bcvinden aan cn haal ze 88n.

81. Brcng atn de bovonzlfdc dc moQrcn (16) ten
en lraal zg aan.

45
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