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HET AFSTELLEN VAN DE EINDBEGRENZINGS.
VENTIELEN

SPECIAAL GEREEDSCHAP

CONTROLE EN AFSTELLING

1. Gontroleer het oliepeil (zle7-0ù21.

2. Controleer de spanning van de V-snaren.

3. Zet de wagen op de handrem of plaats stop-
blokken tegen de achtenvleten.

4. Controleer de wieluitslag (zie 7-00-3).

5. Krlk de vooras op, laat de voonrrrielen tlJdens
de hele afstelprocedure vrlJ van de grond.

6. Bouw In de drukleidlng van de oliepomp naar
het stuurhuls een manometer met kraan
7-99-53565f1 ln, volgens flg. 1.'Kraan moet
openstaanl

7. Controleer het ollepell. Vul eventueel olle blJ.

8a. Bekllk het typeplaatle van de ollepomp zorg-
vuldlg. Indien op het typeplaatje van de olle-
pomp de max. druk (80 atm.) vermeld staat, ls
In het pomphuls een overdrukventlel aange-
bracht.

b. Bll de huldlge typen ls het overdrukventlel
van de ollepomp In het stuurhuls aange-
bracht. In dlt geval is de max. druk van de
ollepomp aangegeven op het typeplaatJe, dat
zlch op het stuurhuls bevlndt.

9. Gontroleer of de wagen NIET In een versne!-
llng staat en start de motor. Stel het motor-
toerental af op 450 omdmln.

10a. Het overdrukventlel ls In het pomphuls aan-
gebracht:
Slult de kraan 7, lees tegellJkertlld de olle-
druk op de manometer af en open de kraan
weer direct. NOOIT LANGER DAN 10 SEC.
ACHTEREEN.
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ls de afgelezen druk lager als 72 atm, dan
dlent de ollepomp gerevlseerd of vernleuwd
te worden.

b. Hei overdrukventlel van de pomp ls In het
stuurhuls aangebracht:
Kraan 7 noolt geheel elultenl
Draal de kraan 7 zover dlcht, dat een druk
van72 atm wordt afgelezen. Noolt langer dan
10 sec. achteregn.
BfUft de druk lager dan 72 atm, dan dlent de
ollepomp gerevlseerd of vernleuwd te wor-
den.

11. Neem een afstelplaat van een stevlge staal-
soort en 3 mm dlk.
Houdt de afstelplaat tegen de vaste aanslag
van het llnker wlel en draal het wlel tegen de
aanslag $le.2l.

Trek het stuurwlel met een kracht van 30 kg
verder naar llnks en lees de olledruk af (flg.
3). De olledruk moet nu 30 atm z[n.
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a. De elndbegrenzlngsventlelen zlln In het stuur-
huls geplaatst (flg. 4).
Verdraal het elndbegrenzlngsventlel 2 (fig. 3)
tot de afgelezen druk 30 atm ls. Zet de borg-
moer I vast en controleer de druk nogmaals.

b. De elndbegrenzlngsventlelen zlln ln het dek-
sel geplaatst (flg. 5).
Verdraal het elndbegrenzlngsventlel 4 (flg. 3)
tot de afgelezen druk 30 atm ls. Zet de borg-
moer 3 vast en controleer de olledruk nog-
maals.

12. Herhaal de proceduren, maar nu voor het
rechter wiel (fig. 6).

Opm. Draal noolt aan het stuurwlel als het voer-
tulg met de voorste wlelen op de grond
staat en niet rlJdt. Dlt veroorzaakt schade
aan de ollepomp.
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Controle van de hydraullsche werklng van het
stuur.
Neem een afstandsstuk van een stevlge staaF
soort en 15 mm dlk.
Houdt het afstandsstuk tegen de vaste aanslag
van het llnker wlel (flg. 4.
Draal het stuunruiel met een kracht van + 30 kg
(gemeten aan de omtrek van het stuunivlel) verder
naar llnks, lees de olledruk af en laat het stuur-
wlel direct weer los.
Herhaal dezelfde procedure voor het rechter wlel.
Indlen in één van beide, of In beide gevallen, de
afgelezen olledruk lager ls dan de In punt 10 af-
gelezen pompdruk, dlent het stuurhuls te worden
ultgebouwd en te worden gerevlseerd.

Flg.7


