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REMSCHEMA'S F 1200 1140q^

Opm. de lemschema's gelleve u te raadplegen
ln de onderdelenboeken.

lnleldlng
De In de onderdelenboeken afgebeelde rem-
schema's zijn de schematlsche voorstelllngen van
de reminstallaties, welke DAF op haar bedrllfs-
voertulgen toepast. De remschema's voor de
bedrijfsvoertulgen zlln onderverdeeld In de groe-
pen 6-00, G'02, 6-03, &04, &05 en In deze groepgn
numeriek ondergebracht.

Stamkaarl
Om van een bepaalde bedrljfsauto het daarbll be-
horende remschema te kunnen vlnden, moet als
eerste handeling de stamkaart van het voertulg
worden geraadpleegd. Bijgaand voorbeeld geeft
ondermeer de verdeling van groep 6.00 (rem-
installatie) aan.
De groep È00 bestaat uit de volgende groepen:
&.00, G.02, 6-03, &04, 6-05.
Afhankelijk van de toegepaste remlnstallatle op
het voertuig bestaat een bepaalde comblnatle-
mogelljkheld van deze groepen. De betekenls van
de groepen 6-00, 6-02, G03, G.04, G05 ls als volgt:
F00: basis installatie
&02: aanvulling eenlelding
&03: onafhankeliJke rem volgwagen
&04: hulprem
&05: lastafhankeliJke remregellng
Achter groep &00 staat het betreffende rem-
schemanummer van de baelslnslallalle.
Achter de groepsindeling 6-02, &03, G04, &05 ls
een nummer opgenomen, dat venrilst naar het
schema behorende bij deze groep.
DE COMBINATIE VAN ALLE GEVONDEN REM.
SoHEMA'S (BASTSSCHEMA MET AANVULLENDE
GROEP(EN) OMVAT DE GEHELE REMINSTAL-
LATIE VAN HET BETREFFENDE VOERTUIG.

Remgchema'g
De componenten van de remlnstallatle zlln op de
remschema's aangegeven door een symbool en
een clJfer, of cllfer-letter-comblnatle. Deze combl-
natle correspondeert met de bladzllde ln het
onderdelenboek, waarop het component In onder-
delen staat afgebeeld.
Tevens correspondeert de clJfercomblnatle met
de subgroep ln deze werkplaatslnstructles.
Waar meerdere toe te passen componenten moge-
lljk zlln, wordt dlt als volgt aangegeven:

1.6-5+2
2.3.4.6-il-1

Een op de stamkaart gevonden remschema nr. b.v.
6-00-1324/3 duldt erop, dat In het remschema
nr. &0G1324 alle componenten vooraf gegaan
door het cijfer 1, b[ elkaar horen. Dlt geldt ook
voor de eventuele mogelilkheden 12, 13, /4. Staat
voor een component geen nadere aanduldlng, dan
wordt dlt component In alle toepasslngsmogelllk-
heden (1,2,3 en 4) gebrulkt.
Achter de inhoudsopgave is een symbolenllist op-
genomen met de verklaring van de gebrulkte sym-
bolen.
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WUzlglngen voorbehouden
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