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DAF I'fiffl"ruct'es
Achteras 1328

algemeen 8-oo-l

ACHTERAS 1928 ALGEMEEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Overbrengingsverhoudingen: 5,14 : I
alternatlef 5,67 : 1

6,3Íì : 1

ONDERHOUD

Hoeveelheid olle: 7 liter
Oliesoort: Mil.-L-2105 B
Vlscositeit: beneden OoG

boven OoC

Ollepell controleren

- Termijn: zie onderhoudsschema.

- Voertuig horizontaal plaatsen.

- Controleer niet dlrect na een lange rlt, maar
eerst de olie laten bezlnken en afkoelen.

- Zonodlg olie bijvullen tot de olle ult de nlveau-
plug loopt.

Olle verversen

- Termijn: zíe onderhoudsschema.

- Aftappen als de olie warm is via aftapplug.

- Vullen via niveauplug.

SAE 90
SAE l/t0

STORINGEN

Lawaal In de achterblug

- Verkeerde of onvoldoende olle.

- Lagers ruw of gegroefd.

- Tandspellng nlet Julst.

- Kroonwlelen plgnon behoren nlet bllelkaar.

- Kroonwlel en pignon nlet goed afgesteld.

- Tanden van tandwislen versleten.

- Bouten van satelletenhuls losgelopen ol ge-
broken.

Ollelekkage

- Te hoog ollepell.

- Olle van verkeerde viscosltelt.

- Ollekeerringen versleten of verkeerd gemon-
teerd.

- Plgnonas ter plaatse van ollekeerrlng ruw of
beschadigd.

- Ontluchter verstopt.
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DAF 1328 Ditferentieel s.s. 8€o-g

1328 DIFFERENTIEEL S.S.

1. AandrlJfflens
2. Spatplaat
3. Pignonhuisdeksel
4. Oliekeerrlng
5. Con. rollager
6. Pakklng
7. Pignonhuis
8. Vulring
9. Con. rollager

10. Pignon
11. Kogellager
12. Borgveer
13. Vulring
14. Vul/niveauplug
15. Drukbout
16. Borgmoer
'17. Differentieelhuis
18. Ditf. lagerkap

19, Onderlegrlng
20. Lagerkapbout
21. Borgplaat
22. Pakklng
23. Satel. hulshelft
24. Stootrlng, satelliet
25. Krulsstuk
27. Satelllet
28. Planeetwlel
29. Stootring, planeetwlel
30. Kroonwiel
31. Satel. hulshelft
32. Pasbout, satel. huls
33. Bout, kroonwlel
34. Bout, satel. huls
35. Dlfferentleellager
35. Lagerstelrlng
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AFSTELGEGEVENS

AanhaalkopPels
Bouten van aandrlJtflens
Moeren van Pignonhuls
Bouten van lagerkaPPen
Bouten en moeren van satelllethulshelften
Bouten van kroonwlel i'
Differentieelhuls oP asllchaam

Dllde van wtrlngen voor aletelllng lagervoor'
spannlng van plgnonhulelagere:

Dlkte van vulrlng tusssn plgnonhuls en dlfleren'
tleelhuls:

Tandflankspellng kroonwlel en plgnon:

Tandflankspellng satelllet en planeetwlel:

41,5 - 55,4 mkg (300 - 400 ft.lbs.)
7,9 - 9,5 mkg ( sfl - 69 ft.lbs.)

15,2 - 20 mkg (110 - 145 ft.lbs.)
12,4 - 16,6 mkg ( 90 - 120 ft.lbs.)
12,4 - 16,6 mkg ( g0 

- 120 ft.lbs.)
6,8- I mkg(49- 58tt.lbs.)

4,19 - 4,21 - 4,24 -
- 4,n - 4,92 - 5,08

0,076-1,00-0,127

0,30 - 0,35 mm

mlnimaal 0,18 mm

4,26 - 4,29 - 4,31 - 4,47 - 4,62
mm

- 0,2il - 0,508 mm
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1328 Differentieel s.s. 8€o-g

UIT ELKAAR NEMEN VAN HET DIFFERENTIEEL

Flg. 2.
Verwíjder het differentleel door de drukbouten aan

te draalen.

Flg. 4.
Gontroleer of er merktekens op de lagerkappen
zijn ingeslagen. Indlen níet aanwezlg, eerst merk-

tekens aanbrengen.

Flg. 6.
Vendlder de moeren en lange bouten.

Flg. 3.
Plaats het differentieel op een bok.

. Fig. 7.
Tlk de pasbouten met een zachte drijver uit het

satellietenhuis.
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Flg. 8.
Venvllder stootring en planeetwlel.

Flg. 11.
Tik het lager van het satellietenhuls zo ver terug,
totdat er een trekker achter kan worden geplaatst.

4

Flg. 9.
VeruvlJder krulsstuk met satellleten en stootrlngen.

Fig. 10.
Verwljder planeetwiel en stootrlng.

Flg. 12,
Trek het lager van het satellietenhuls.
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DAF I'fJi*"'tructres 8€Gg

UIT ELKAAR NEMEN VAN HET PIGNONHUIS

Flg. 13.
Venrijder de moer van de aandrUfflens.

Flg. 14.
Trek het kogellager van de plgnonas.

Flg. 15.
Verwijder het plgnonhuls.

@
Flg. 16.

Trek het conisch rollager van de plgnonas.
Fig. 17.

Neem het conisch rollager uit het plgnonhuls.
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Flg. 18.
Tik de oliekeerring met een drijver ult het plgnon-

hulsdeksel.
Gebruik voor de 1328 achteras drijver 8-99-535038.

IN ELKAAR ZETTEN VAN HET PTGNONHUIS

@I
Flg.21.

Pers het conlsch rollager op de plgnonas.

Flg. 19. @
Trek de cups ult het plgnonhuls.

@
Flg.22.

Pers het kogellager op de pignonas.
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@
Flg. 23.

Montser de borgrlng.

Flg. 26.
Monteer het plgnonhuis.

@d
Flg. 24.

Monteer de vulrlngen.

@
Flg. 25.

Pers de cups In het plgnonhuis.

Flg.27.
Plaats het conlsch rollager In het pignonhuls.
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Fig. 28.
Controleer bij een persdruk van + 6 ton

(1328 achteras) de lagervoorspanning. Deze is
juist, als de trekkracht niet meer bedraagt dan:

1,9-3,85 kg @.2-8.4lbs.) bijde 1328 achteras.
Indien de lagervoorspanning te groot is, moet een
dikkere vulring worden gemonteerd en indlen te

klein een dunnere.

Fig. 30.
Monteer de pakklng.

Fig. 29.
ls geen pers met de vereiste capaciteit beschlk-
baar, dan moet de aandrijfflens met moer worden

gemonteerd. Oliekeerring NIET monteren! De
moer moet met de juiste aanhaalspanning worden
aangehaald, waarna de lagervoorspanning moet

worden gecontroleerd.

@
Fig. 31.

Monteer de oliekeerring met behulp van een
drijver in het plgnonhuisdeksel.

Gebrulk drljver 8-99-535119 voor de 1328 achteras.
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Flg. 34.
Monteer de aandr[fflens op de plgnonas.

' Flg. 32.
Monteer het plgnondeksel.

Ftg. OO.

Monteer de spatplaat op de aandrUfflens.

@r
Flg. 35.

Draal de moer vast met een aanhaalspannlng van:
42-55 mkg (30fF400 ft.lbs.) voor de 1328 achteras.

I
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IN ELKAAR ZETTEN VAN HET DIFFERENTIEEL

Opmerldngen

1328-as
Indlen kroonwlel en satellletenhuls van elkaar los
zljn genomen, moet voor de bevestlglng van dezE
onderdelen gebrulk worden gemaakt van nleuwe
bouten (Sfl op flg. 1).

@
Flg. 37.

het lager op het satellletenhuls.

r--

@
Ftg. 36.

Plaats het pignonhuls ln het dlfferentleelhuls.
Gebrulk hierbij een vulring van de voorgeschreven

dikte.

@
Fig. 38.

Monteer de stootrlng.

Fls. 40.
Monteer het kruisstuk met satellleten en

. 
stootringen.

\, I

Flg. 39.
Monteer het planeetwiel.
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DAF ::'#i*""rruc'e8 1328 Diflerentieel s.s. 8€Gg

Flg. 41.
Controleer de flankenspellng tussen satellleten en

planeetwlel; deze moet mlnimaal 0,18 mm
bedragen.

@
Flg. 43.

Monteer de twee satellletenhulshelften op elkaar
met lange bouten en korte pasbouten; de pas-

bouten moeten met een zachte drljver worden
aangebracht.

Fig' zt5'

Borg de moeren met een borgdraad.

Flg. 42.
Monteer de stootrlng en het planeetwlel.

Flg.4.
Zet de moeren vast met een aanhaalspannlng van

12,+16,6 mkg (90-120 ft.lbs.).

@
Fig. 46.

Plaats het satellletenhuis met stelringen compleet
In het differentieelhuis.
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Flg. 47.
Monteer de lagerkappen en let er vooral op, dat

de merktekens corresponderen.

@
Flg. 50.

Controleer de axlale speling van het differentleel
en draal de lagerstetrlng aan de voozijde van het
kroonwiel zo ver aan, totdat deze axlale speling

geheelverdwenen is.

12

Flg' ut8'

Zet de moeren van het plgnonhuls vast met een
aanhaalspannlng van:

7,3-9,5 mkg (5&69 ft.lbs) voor de 1328 achteras.

Fig. 49.
Dràai de lagerstelring aan de achteziJde van het
kroonwiel zo ver aan, totdat een flankenspeling

tussen kroonwiel en pignon is verkregen van:
0,30-0,35 mm (.0118"-.0138") voor de 1328 achteras.

@
Fig. 51.

Controleer het draagbeeld. Smeer 4 groepen van
4 tanden, gelijkmatig over het kroonwlel verdeeld,
in met een dunne laag menle en controleer het
draagbeeld door het pignon eerst enkele omwen-
telingen rechtsom (voorwaarts) en daarna enkele
omwentelingen linksom (achterwaarts) te draaien.

I
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Flg. 52.

Achteras type 1328. Draagbeeld van plgon/kroon-
wlelafstelling in onbelaste toestand.

R
A

à
A

@

@
Flg. 55.

Monteer de lagerkapbouten met een aanhaal-
spanning van 15,2-20 mkg (110-145 ft.lbs.) Vergeet

nlet de onderlegrlngen.

t,
l,tlt,

Indlen de lnbouw van het dlfferenileel gehEel
volgens de voorschriften heeft plaatsgevonden, zal
zlch blJ controle een draagbeeld op het kroonwlel
aftekenen zoals hlerboven op de afbeeldlngen ls
weergegeven. De streeplllnen geven het tolerantle-
gebled aan, waarblnnen het draagbeeld zich biJ
onbelaste toestand van het dltferentleel moet
bevlnden. De pijlen geven aan, In welke richtlng
het draagbeeld zich zal ultbrelden wannEer het

ditferentleel wordt belast.

Flg. 54.
Verplaatsing van het draagbeeld ls uitslultend
mogelljk door het wijzigen van de plgnon-lnstel-
ling, welke afhankelijk ls van de dikte der opvul-
plaatjes tussen pignonhuis en ditferentleelhuis. Na
het wilzlgen van de plgnon-lnstelling (A) moet de

tandflankspellng (B) worden gecorrlgeerd.

WUzlgtngen voorbEhoudsn
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Flg. 56.

Gebruik voor het borgen van hst dlfferentleel
lagerstelrlngen altljd goed passende borgplaatles.

Flg. 57.
Borg de lagerkapbouten en de bouten van het

borgplaatje met een borgdraad.
A = GOED B = FOUT

DAF.GEREEDSCHAP
(De bestelnummers zijn tussen haakJes geplaatst)
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Flg. 58.
Drllver voor het aanbrengen van de olle-

keerrlng. (&99-5351 I 9)

@
Fig. 59.

1328-as. DrlJver voor het verwijderen van de olle-
keerrlng. (&99-535038)
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