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REVISIE HYDRAULISCH BEKRACHTIGD STUUR,
TYPE 8060

INHOUD

Technische gegevens

Speciaal gereedschaP

Trefwoordenregister
Constructie
Werking

TECHNISCHE GEGEVENS

Ollesoort

Automatische transmissie-olie AQ-ATF, type A'
suffix A.

Aanhaalkoppels

Bout (77) voor bevestiging kleppenhuis (69) aan
stuurhuis (82)

M 12 x 1,5
Afdichtmoer (4) van stelbout (98)
Bouten (10) voor bevestiging deksel
stuurhuis (82)

M10x1
Bouten (64) voor bevestiging tussenflens (67) aan
kleppenhuis (69) 13,5 mkg
Bouten (60) voor bevestiging huis (59)

tussenffens (67) 4,2 mkg

Weerstandmomenten

Lagering van de wormas (29) in het kleppenhuis
(69) voor de keuze van de loopring 2,5...4,5 cmkg

Totale stuurinrichting in de middenstand (,,druk-
punt")
Lagering van conisch tandwiel (54) in huis (59)

1,5...2,5 cmkg
Stuurinrichting in de middenstand (,,drukpunt")
4...6 cmkg méér dan een halve omwenteling voor
de eindstanden.

Axlale spellng stelbout (98)
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Looprlng (41)

Dikte :2,900 ...3,400 mm met stapen van 0,01 mm

Opvulrlng (62)

Dikte: 0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 1,0 mm

Opvulrlng (56)

Dikte: 0,05; 0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 1,0 mm

Flankspellng tandwlelen (l$
0,04 mm

Kool (73) van dubbel naaldlager

tolerantiegroepen

-0 ... -0,002 mm

-0,002 
... -0,004 mm

-0,004... -0,006 mm
---0,006 ... 

-0,008 mm

-0,008... 
-{,010 mm

1

Wijziglngen voorbehouden
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2
3
4

8

8
12

14

13,5 mkg
7,1 mkg

(13) aan

7,0 mkg

<2 cmkg
1 ...2 cmkg

1 cmkg
2 ...5 cmkg

Afdlchtring (38)

Buitendiameter
69,5 mm
69,3 mm

Afdlchtrlng (71)

Buitendiameter
61,9 mm
62,1 mm

Afdlchtrlng (44)

Dikte:2,5; 2,6;2,7i 2,8 mm

díkte
2,2...2,3 mm
2,1 ...2,2 mm

dikte
1,5 ... 1,6 mm
1,4... 1,5 mm

Uit elkaar nemen

Controleren van de onderdelen .

ln elkaar zetten .

Afdichtring (71) per ring
Afdichtring (38)
Afdichtring (44)
Wormas (29) in stuurmoer
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0,05 mm
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TREFWOORDENREGISTER
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Gonstructle
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Haakse
Huls

overbrenging

In elkaar zetten
lnstellen haakse overbrenglng

Plunjerkleppen
Regelventiel

Kop van de wormas

Klepenhuis
Kogels

Sectoras
Speling bij
Stelbout
Stuurhuls
Stuurmoer
Torsiestaaf

Werking
Wormas
Zulger

stilstaande pomp

Tussenflens
Uit elkaar nemen
Weerstandsmomenten
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CONSTRUCTIE

De in de beschrijving voorkomende nummers dui-
den op de figuren 1 Vm 6.
De in de beschrijving voorkomende aanduidingen,
zoals línks, rechts, boven en onder gelden voor
de in de figuren afgebeelde stand.
De installatie bestaat uit de stuurinrichting, een
oliepomp en een oliereservoir met filter. In de olie-
pomp is een regelventiel (529) ingebouwd, dat
zowel de oliedruk als de hoeveelheid olie regelt.
De capaciteit van de pomp is zodanig, dat er onaf-
hankelijk van het motortoerental altijd voldoende
olie naar de stuurinrichting wordt gepompt.
De stuurinrichting is opgebouwd uit de volgende
hoofdgroepen:
1. Het stuurhuis (82)

2. De zuiger (26)

3. De wormas (29)

4. Het kleppenhuis (69)

5. De eindbegrenzingsinstallatie (figuur 4 en 5)

Het stuurhuls

Het stuurhuis (82) is gevormd als cilinder voor de
zuiger (26). ln het stuurhuis is de sectoras (97)
gelagerd. Deze kan door middel van een stelbout
(98) axiaal worden verplaatst.

De zuiger

De buitenzijde van de zuiger (26) is gevormd als
een tandheugel. De vertanding grijpt in in de tand-
sector van de sectoras (92).
Door de speciale vorm van de vertandíng van de
sectoras en de zuiger wordt bij axiale verplaat-
sing van de sectoras door middel van de stelbout
(98) de speling veranderd.
De zuiger is voorzien van een axíale boring, waar-
in de stuurmoer is aangebracht. De stuurmoer
heeft een kogelloopbaan, die de vorm heeft van
een línksgewonden schroefdraad.

De wormas

De wormas (29) is opgebouwd uit
a. Het linker deel, dat is opgebouwd uit een dun

gedeelte, de worm, en een dik gedeelte, de kop
van de wormas.

b. Het rechter deel
c. De torsiestaaf
De worm, die links gewonden is, is via kogels (18)
verbonden met de stuurmoer van de zuiger (26),
zodat de draaiende bewegíng van de wormas
wordt omgezet in een axiale beweging van de
z1.iìErr. Bij het rechtsom draaíen van het stuunviel
verpiaatst de zuiger zich naar links.
De kogels worden via een omloopbuisje van het
ene einde van de kogelloopbaan naar het andere
einde gevoerd, zodat een gesloten ketting ont-
staat. ln de kop van de wormas zijn twee plunjer-

4

kleppen (201 en 202) (fig. 2) aangebracht, die de
toe- en afuoer van de olie regelen. De plunjers
hebben in het midden een dwarsboming. ln elk
daarvan grijpt een arm van het rechter deel van
de wormas in.
Het rechter deel en het linker deel van de wormas
zijn door middel van een torsiestaaf met elkaar
verbonden. Als het stuurwiel wordt gedraaíd,
wordt tengevolge van het vervormen van de torsie-
staaf het rechter deel van de wormas verdraaid
ten opzichte van het linker deel, zodat de plunjer-
kleppen uit de neutrale stand worden verplaatst.
Bij het loslaten van het stuurwiel zorgt de torsie-
staaf ervoor, dat de plunjerkleppen onmiddelliik
hun neutrale stand weer innemen.

Het kleppenhuls

Het kleppenhuis (69) omgeeft de kop van de
wormas (29). Het is vast met het stuurhuis (82)
verbonden. Tussen het kleppenhuis en het stuur-
huís is een tussenflens ( ) aangebracht zodat de
olie in de cilinder en de olie in het kleppenhuis
van elkaar zijn gescheiden.

De elndbegrenzlngslnstallatle

ln het stuurhuis (82) zijn twee geleidingsbussen
(90 en 94) ingebouwd. ln elk daarvan bevindt zich
een eindbegrenzingsventiel (90 en 91). Beíde eind-
begrenzingsventielen zijn via koppelstukken met
een tandsegment,(106) verbonden. Het tandseg-
ment is gelagerd in het deksel (13) van het stuur-
huis en is in ingrijping met een op de sectoras
(97) bevestigde tandring (105). Bij het draaien van
de sectoras beweegt het ene eindbegrenzingsven-
tiel naar boven, de andere naar beneden.
De geleidingsbussen staan via groeven en bo-
ringen in verbinding met de olieterugvoer. De olie
uit de cilinderruimte links van de zuiger (26) komt
door de boring van het linker eindbegrenzings-
ventiel (91) in de linker geleidingsbus (94), terwijl
de olie uit de cilinderruimte rechts van de zuiger
door een boring in het huis in de rechter gelei-
dingsbus (90) komt. De eindbegrenzingsventielen
hebben tot taak, het terugstromen \ran de olie bij
een bepaalde stuuruitslag mogelijk te maken,
waardoor de bekrachtiging wegvalt.
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WERKING

ln de figuren 1, 2 en 3 zijn een langsdoorsnede
door de stuurinrichting en een dwarsdoorsnede
door het kleppenhuis (6) over de plunjerkleppen
(201 en 202) atgebeeld. De loop van de olie is
schematisch afgebeeld, teneinde de tekeningen
overzichtelijk en begrijpelijk te maken.
De olie uit de pomp komt in het kleppenhuis en
omstroomt de kop van de wormas (29) waarin de
plunjerkleppen zijn aangebracht. Indien de klep-
pen in hun neutrale stand staan, zijn de inlaat-
en de uitlaatsleuven geopend, zodat de olie direct
terugstroomt. Bij het draaien van het stuurwiel
naar rechts (zie figuur 2) wordt de bovenste plun-
jerklep (201) naar rechts verplaatst en de onder-
ste (202) naar links. De oliedruk bereikt nu via de
inlaatsleuf (A) van de bovenste plunjerklep de uit-
laatsleuf (F) van de onderste plunjerklep, die ge-
sloten is, en de linker ringvormige groef (C) in de
kop van de wormas, die via een boring in het huis
(82) is verbonden met de cilinderruimte rechts van
de zuiger (26).
Aan de rechter zijde van de zuiger wordt nu druk
opgebouwd, zodat de zuiger naar links wordt ge-
duwd. De olie uit de cilinderruimte links van de
zuiger wordt verdrongen via de rechter ringvor-
mige groef (D) en de uitlaatsleuf (E) van de bo-
venste klep. Bij het draaien van het stuurwiel naar
links wordt op overeenkomstige wijze druk opge-
bouwd aan de linker zijde van de zuiger.
Om te voorkomen dat de oliedruk te hoog oploopt
als de stuurinrichting met kracht tegen de aanslag
wordt getrokken, is de eindbegrenzingsinstallatie
aangebracht.
Bij het rechtsom draaien van de sectoras (97) (fig.
4 en 5) glijdt het linker eindbegrenzingsventiel (91)
van de begrenzing naar beneden. Na een bepaal-
de weg van het eindbegrenzingsventiel, die door
het in- en uitschroeven van de geleidingsbus (94)

UIT ELKAAR NEMEN

Deksel van het huis verwilderen

Stuurinrichtíng met de hals van het huis in het
opspanblok klemmen. Moer (4) verwijderen (fig.
7). Bevestigingsbouten (10) verwijderen. Deksel
(13) door rechtsom draaien van de stelbout (98)

afnemen.

kan worden ingesteld, komt dan een uitlaatsleuf
in de geleidingsbuis vrij, waardoor de olie uit de
cilinderruimte links van de zuiger kan wegstromen.
Hierbij wordt de stand van de plunjerkleppen (201

en 202) niet veranderd.
Het rechter eindbegrenzingsventiel (90) glijdt te-
gelijkertijd naar boven en de onderste uitlaatsleuf
in de rechter geleidingsbus (90) blijft gesloten.
Wordt de sectoras linksom gedraaid, dan glijdt
het rechter eindbegrenzingsventiel omlaag. De on-
derste bedieningssleuf in de rechter geleidings-
bus wordt daardoor na de ingestelde weg ge-
opend, zodat de olie uit de cilinderruimte rechts
van de zuiger kan wegstromen.
Als het eindbegrenzingsventiel is geopend kan de
besturing zonder bekrachtiging verder tot de
aanslag worden gedraaid.

Speling bii stilstaande pomp

Bij normaal rijden, dat wil zeggen als de oliepomp
druk levert, wordt bij het draaien van het stuur-
wiel of bij een stoot van de weg de torsiestaaf ver-
draaid. Tengevolge daarvan worden de plunjer-
kleppen verplaatst. Daardoor treedt de hydrau-
lische bekrachtiging in werking. Hiervoor is
slechts een zeer kleine verdraaiing van het stuur-
wiel vereist, zodat direct een merkbare bekrach-
tiging optreedt.
Als de stuurinrichting wordt bediend bij stilstaan-
de pomp, bijvoorbeeld tijdens het slepen, moet de
gehele slag van de regelklep worden overwonnen,
voordat de draaiende beweging van het stuurwiel
op de sectoras wordt overgebracht.
Daardoor is bij het sturen zonder hydraulische
bekrachtiging aan het stuurwiel een voelbare spe-
ling aanwezig.

Fig. 7
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Eindbegrenzing ultbouwen

1. Contramoeren (95) losmaken en geleidings-
busjes (90 en 94) uit het huis schroeven (fig. 8).

2. Eindbegrenzingsventielen (90 en 91) tezamen
met het tandsegment (106) uit het huis nemen.
Het is ook mogelijk, de pasbouten (108) uit de
tuimelaar (107) te draaien en vervolgens de
tuimelaar (107) en het tandsegment (106) te
verwijderen (fig. 9).

3. Meeneemstift (103) naar binnen drukken (fig.
10), tandring (105) 1800 verdraaien en uit het
huis nemen.
Schijf (104), stiften (103) en de drukveren (101)
verwijderen.

Secloras demonteren

Sectoras (97) in de middenstand van de vertan-
ding naar boven uit het huis trekken (fig. 11).
Na het verwijderen van de seegerring (100) kan de
stelbout (98) met de vulring (99) uit de sectoras
worden genomen.
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Haakse overbrenglng verwllderen

1. Venuijder de beschermkap (aA (fig. 12).

2. Veruijder de stelmoer (48).

3. Veruijder de stelmoer (49).

4. Venuijder de bouten (60) en neem het huis
(59) van de tussenflens (67).

5. Klem het uiteinde van de as van het conische
tandwiel (54) tussen zachte spanplaten in een
bankschroef en tik met behulp van een zach-
te hamer het huis voorzichtig van het tand-
wiel.

6. Pers, indien nodig, het conische tandwiel met
as (54) uit het kogellager (53).

7. Veruijder de veerring (57).

8. Verwijder het druklager (55).

9. Trek, indien nodig, het naaldlager (58) uit het
huis (59).

10. Verwijder de bouten (64) en de tussenflens
(67).

Pers, indien nodig, het conische tandwiel (54)
met het kogellager (63) uit de tussenflens
(67).

Verwiider de O-ringen (52, 66 en 68).

Zulger ullbouwen

1. Bouten (77) losmaken en kleppenhuis (69) af-
nemen (fig. 14).
Loopring (70) alléén uit het kleppenhuis trek-
ken indien vernieuwen noodzakelijk is.

10
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2. Wormas, tussenflens en zuiger uit het huis
trekken (fig. 15).

Zuiger demonteren

1. Zuiger (26) tussen zachte spanplaten in de
bankschroef klemmen. Worm iets naar boven
draaien, opdat de noksleutel op de schroef-
ring (24) kan worden geplaatst (fig. 16). Bor-
ging lostikken en de schroefring uit de zuiger
draaien.

Worm met stuurmoer (29) uit de zuiger trek-
ken (fig. 17).
Draai de worm voorzichtig uit de stuurmoer.
VANG ALLE KOGELS OP! Er zijn 27 kogels.

Tussenflens (20), loopring (41) van het axiale
naaldlager (40) en steunring (42) verurijderen.

NL 01-73
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2.

3.

Wormas en kleppenhuls demonteren

Worm tussen zachte spanplaten in de bankschroef
klemmen en kogelring (75) met lagerbus (74) van
de wormas afnemen (fig. 18).

Stuurhuis demonteren

1. Huis (82) met de hals naar boven op de werk-
bank leggen (fig. 19).

Seegerring (83) en oliekeerring, (84) uit het
huis venvijderen.
Naaldlagers (85) alléén uit het huis (82) en
het deksel (13) trekken, indien beschadigingen
worden geconstateerd of indien op de lager-
plaatsen van de sectoras (97) indrukkingen of
slijtageverschijnselen voorkomen.

CONTROLEREN VAN
DE ONDERDELEN

Opmerking: Bij defecten aan onderdelen van de
wormas (29) moet de wormas als geheel wor-
den vervangen, aangezien het instellen van
het hydraulische midden in de fabriek dient
te geschieden.

Alle afdichtingen dienen te worden vervangen.

1. Stuurhuls en deksel

a. Cilinderboring controleren op slijtage en
groeven. De zuiger (26) moet licht lopen in
de cilinder.

b. Naaldlagers (85) in het huis (82) en het dek-
sel (13) controleren op beschadiging.

c. Schroefdraad in deksel controleren op be-
schadigingen.

12

Zulger en eluurmoer

a. De kogelloopbaan mag geen beschadi-
gingen of slijtagebeelden vertonen. Als dit
wel het geval is moeten de stuurmoer en
de wormas (29) samen met de kogels wor-
den vernieuwd.

b. De zuiger (26) mag aan de buitenomtrek
geen groeven vertonen.

c. De vertanding mag geen beschadigingen of
indrukkingen vertonen.

Sectoras

a. Op haarscheuren controleren.
b. Tanden op indrukkingen en slijtage contro-

'leren.

c. De lagerplaatsen mogen geen overmatige
slijtagre of indrukkingen vertonen.

2.

3.
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Zitting van de oliekeerring (&4) op roest en
te diepe (voelbare) inloopgroeven contro-
leren.
Kerfvertanding, controleren en bekijken of
er blijvende verdraaiing is opgetreden.
Controleren of het uiteinde van de sector-
as niet blauw is tengevolge van het ver-
hitten van de pitmanarm om deze los te ns-
men. Bij de geringste aanwijzing, dat de
sectoras verhit is geweest, dient een
nieuwe sectoras te worden geplaatst.

Sectoras tussen twee centers plaatsen en
met behulp van een meetklok de slingering
van de as op 5 plaatsen meten (fig. 20).
Max. toelaatbaar: 0,03 mm.

Wormas

Wormas (29) controleren op zichtbare slijtage aan
de worm, beschadigingen en haarscheuren. ln-
dien defecten worden geconstateerd moeten de
wormas, stuurmoer en de kogels samen worden
vernieuwd. Tel altijd het aantal aanwezige kogels
(27 stuks). ln een enkel geval kan het voorkomen
dat er 28 kogels geplaatst zijn.
Span de wormas tussen twee centers en meet de
slingering op drie plaatsen (fig. 21). Max. toelaat-
bare slingering: 0,03 mm.

Kleppenhuls en tussenflens

a. Kogelring (70), lagerbus (74) en loopring (75)
van het kogellager controleren. Axiaal naald-
lager (40), loopring (41) van het axiale naald-
lager en het draagvlak van dit lager op de kop
van de wormas controleren.

b. Boring van de lagerbus (74), kooi van het
dubbele naaldlager (73) en het draagvlak van
dit lager op de wormas op indrukkingen con-
troleren.

c. Loopvlakken van de kop van de wormas op
groeven en slijtage controleren.

d. Vlakken en schroefdraad van de openingen
voor druk- en terugvoerleidingen mogen niet
beschadigd zijn.

Elndbegrenzlngslnetallalle

a. Eindbegrenzingsventielen (90 en 91) en gelei-
dingsbussen (90 en 94) op beschadigingen
controleren.

b. Tandsegment (106) en tandring (105) onder-
zoeken op beschadigingen en slijtage.

c. De boringen van de koppelstukken mogen niet
zijn beschadigd of uitgesleten.

NL 01-73
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Haakse overbrenglng

a. Gontroleer de tanden van de tandwielset (54)

op indrukkingen en slijtage.
b. De lagerzittingen mogen geen overmatige slii-

tage of indrukkingen vertonen.

c. Zittingen van de oliekeerringen (50 en 51) con-
troleren op te diepe (voelbare) inloopgroeven.

d. De as met het conische tandwiel (54) tussen
twee centers plaatsen en op twee plaatsen
controleren op slingeren (Îig. 221.
Max. slingering 0,03 mm.

IN ELKAAR ZETTEN

Algemeen

a. Voor het in elkaar zetten moeten van alle pas-
vlakken de lakresten worden veruijderd en de
beschadigingen worden bijgewerkt. Alle onder-
delen moeten goed worden gereinigd en licht
ingeolied.

b. Zie voor de juiste gereedschappen de laatste
pagina's van dit hoofdstuk.

c. De juiste weerstandmomenten zijn vermeld in
de technische gegevens. Draai bij het bepalen
van een weerstandmoment het meetapparaat
steeds gelijkmatig een halve omwenteling
linksom en rechtsom. lndien bij het bepalen
van een weerstandmoment reeds andere on-
derdelen, welke weerstand veroozaken, aan-
wezig zijn, dient hiermee uiteraard rekening te
worden gehouden.
Van de gemeten waarde moet dus het weer-
standmoment van de reeds aanwezige onder-
delen worden afgetrokken om de juiste waarde
te verkrijgen.
Voorbeeld :

Er moeten drie ringen worden aangebracht,
die elk een weerstandmoment van 1 ...2 cmkg
moeten veroorzaken.
Stel dat het weerstandmoment van de eerste
ring 1,50 cmkg bedraagt. Bij de tweede ring
wordt een weerstandmoment van 3,25 cmkg
gemeten. Het weerstandmoment van de twee-
de ring is dus 1,75 cmkg.
De met drie ringen gemeten waarde moet in
dit geval dus 4,25 ...5,25 cmkg zijn.

14
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Voormontage van de wormaa.

De kooi van het dubbele naaldlager (73) en de
lagerbus (74) worden over de wormas (29) ge-
schoven. De delen moeten licht, maar zonder spe-
ling, draaibaar ziin. Als er speling is, moet een
naaldlager uit een grotere tolerantiegroep worden
gebruikt (zie technische gegevens).
Voor het inpersen van de binnenring van het
lager de passende stempel gebruiken.

Spelingvrij afstellen van de lagerring van de
wormas in het kleppenhuis.

a. Loopring (70) met behulp van de passende
stempel in het kleppenhuis (69) drukken en
kooi (75) van kogellager paatsen.

Kleppenhuis met grote boring naar boven in
de bankschroef spannen. Voorgemonteerde
wormas (29) in het kleppenhuis plaatsen. Axi-
aal naaldlager (40), loopring (41), steunring
(421 en tussenflens (20) plaatsen (fig. 23).
Kleppenhuis (69) en tussenflens (20) met zes
moeren aan elkaar bevestigen (aanhaalkoppel
13,5 mkg).
Het kleppenhuis uit de bankschroef nemen en
zo leggén, dat het wrijvingsmoment in horizon-
tale stand kan worden gemeten (fig. 2a). Dit
kan het beste worden uitgevoerd met behulp
van weerstandapparaat 7.99.535507 en meet-
aansluitbus 7.99.535842. Het juiste moment (2,5
*4,5 cmkg) kan worden verkregen door het
plaatsen van een loopring (41) met een andere
dikte.
Let op: Afstelling uitvoeren zonder afdichtrin-
gen en O-ringen.

Keuze van de afdlchlrlngen In de kop van de
wormaS

ln elk van de drie groeven van de kop van de
wormas een O-ring (72) leggen.
Van de vulring (71) worden twee uitvoeringen
geleverd. Van de dikste uitvoering, dus die met
de grootste buitendiameter, wordt nu met be-
hulp van de beschermbus een ring aange-
bracht in de groef, weke zich het dichtst bij
de plunjerkleppen bevindt. (zie fig. 25).

Breng nu loopring (41) en axiaal naaldlager
(40) aan in de tussenflens (20). Breng de worm-
as aan in de tussenflens. Schuif nu het klep-
penhuis (69) over de kop van de wormas tot
het aanligt tegon de tussenflens.
Bepaal nu met behulp van het weerstandappa-
raat met meetaansluitbus het weerstandmo-
ment van de afdichtring (< 2 cmkg). lndien het
moment te groot is () 2 cmkg), moet een
dunnere ring, dus met een grotere binnendia-
meter, worden gemonteerd.
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Demonteer nu de onder c. gemonteerde de.
len. Daarna in de tweede groef een ring van
de dikste uitvoering aanbrengen en de proce-
dure herhalen.
lndien het weerstandmoment groter is dan de
onder d. genoteerde waarde, vermeerdert met
2 cmkg, moet deze ring worden vervangsn
door een dunnere uitvoering. Noteer het weer-
standmoment.
Voor de derde ring de onder e. beschreven
procedure herhalen. Het weerstandmoment
dient nu kleiner te zijn dan de onder e. geno-
teerde waarde, vermeerdert met 2 cmkg. No-
teer de eindwaarde.

Tuasenflens voormonteren

a. O-ring (39) In de ringvormlge groef van de
tussenflens (20) leggen.

b. De afdichtring (38) is in twee verschlllende
buitendlameters leverbaar (zie technische ge-
gevens).
Plaats nu de tussenflens op een geopende
bankschroef, breng een ring van de dunste ult-
voering op de O-ring aan. Plaats de wormas
(29) met loopring (41) en axiaal naaldlager (,O)
in de tussenflens (20).

c. Meet met behulp van het weerstandmeetappa-
raat en de meetaansluitbus 535842 het weer-
standmoment van de ring (fig. ml 1-2 cmkg.
Als het moment te klein is, moet de ring wor-
den vervangen door e€n van de dikkere uit-
voerlng.

d. Wormas weor ult de tussenflens nemen, O-
ring (213) plaatsen en een vulring (44) uitzoe-
ken. De vulring wordt geleverd in verscheidene
uitvoeringen (zie technische gegevens). O-
ringen (,t5 en 21), steunring (421, loopring (41)
en axiaal naaldlager (40) in de tussenflens
plaatsen.

llonlage van de zulger en de tussonflens

a. Pakkingring (23) en schraapveren (22) in de
ringvormige groef van de zuiger (26) leggen.
Daarbij moet er op worden gelet, dat de polya-
mide ringen (22) met hun schuine vlak tegen
het overeenkomstige schuine vlak van de groef
in de zuiger liggen.

Flg. 2E

Wryrry *'r"

F19.27

16



DAF ::';*"'"'tructies
Revisie hydr. stuur tl

rype 8o6o I ',35'l

b. De voorgemonteerde tussenflens (20) steun-
ring (42), loopring (41), axiaal naaldlager (40)
en schroefring (24) op de wormas (29) schui-
ven tot aan de kop.

c. Stuurmoer tussen zachte spanplaten in de
bankschroef klemmen (îig. 271. Wormas zo in
de stuurmoer plaatsen, dat de kogels als volgt
kunnen worden ingebracht (lig. 271.
KogeJs door de voorste boring inbrengen.
Daarbij wordt de wormas zover gedraaid, dat
de kogels tot de achterste boring worden mee-
genomen.
De rest van de kogels wordt met vet in het
omloopbuisje (18) gekleefd, waarna het buisje
in de boring€n wordt gestoken (fig. 28 en 29).

d. Daarna wordt gecontroleerd of de wormas
zonder axiale speling in de stuurmoer draait.
Daartoe wordt, tenrijl de as nog in horizontale
toestand is, met het weerstandmeetapparaat
het wrijvingsmoment gemeten (fig. 30) (2-5 cm
ks).
lndien het moment kleiner is dan 2 cmkg, moet
de wormas compleet met stuurmoer en kogels
worden vervangen.

e. Meenemer (25) in de boring van
plaatsen (fig.31).
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f. Voorgemonteerde stuurmoer met de wormas
zo in de zuiger plaatsen, dat de meenemer in
de groef van de stuurmoer valt (fig. 32).

Schroefring (24) indraaien en met de noksleu-
tel vastdraaien (fig. 33).
Schroefring borgen in de twee daarvoor be-
stemde groeven.

Stuurhulc Yoormonteren

Het huis (82) met de hals omhoog gericht op de
werkbank leggen. Buitenste naaldlager (85) met
behulp van de passende stempel aanbrengen (fig.
34). Het huis met de hals in het opspanblok klem-
men en het binnenste naaldlager (85) er in persen
tot ongeveer 1 mm achter de zetel voor de steun-
ring (89). Deze spleet van 1 mm moet aanwezig
zijn om eventuele lekolie de gelegenheid te geven
terug te stromen. De naaldlagers worden na mon-
tage door het inslaan van drie spanstiften ge.
borgd.
Steunring (89) op de zetel in het huis leggen.
Keerring (88) met behulp van de passende stem-
pel in het huis persen tot hij aanligt tegen deze
ring. De afdichtlip van de keerring moet naar de
binnenzijde van het huis zijn gericht.
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Sectoras voormonteren

Stelbout (98), vulring (99) en seegerring (100) in
de sectoras (97) monteren (fig. 35). Axiale speling
van de stelbout controleren. Deze moet eventueel
door het aanbrengen van een dikker geleidings-
plaatje worden gecorrigeerd. De stelbout moet in
ingebouwde toestand zonder te klemmen kunnen
worden gedraaid.

Deksel van het stuurhuls voormonteren

Naaldlager (14) met behulp van de passende
stempel in het deksel (13) drukken (fig. 36). Steun-
ring (16) en afdichtring (17) plaatsen. De afdichtlip
van de ring moet naar de binnenzijde van het huis
zijn gericht.

Zulger Inbouwen

O-ringen (19) met behulp van vet in het deksel
(20) kleven.
Zuiger (26) compleet met tussenflens (20) en
wormas (29) in het huis plaatsen (fig. 37). Ter
bescherming van de schraapveren (221 en de
pakkingring (23) kan men met behulp van een
plaatstalen bandje de ringen samendrukken.
Kleine O-ringen (19) met behulp van vet aan de
nu zichtbare zijde van het deksel (20) kleven.

Kleppenhuls met stuurhuls verblnden

Kleppenhuis (69) op de wormas schuiven en de
bouten (77) aanbrengen (fig. 38). De bouten aan-
halen met het voorgeschreven koppel (13,5 mkg).
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Sectoras Inbouwen

De zuiger (26) door het draaien van de wormas
(29) in de middenstand brengen. Deze stand wordt
gevonden door het totale aantal omwentelingen
te bepalen en daarna de wormas vanaf een van
de aanslagen de helft van het aantal omwente-
lingen terug te draaien.
Kerfvertanding van de sectoras (97) met vet vullen
en de sectoras voorzichtig door de keerring (88)
in het huis (82) steken (fig. 39). De merkstreep
op de voorkant van de sectoras moet loodrecht
op de zuigeras staan.

Drukbegrenzlngslnstallatle inbouwen
a. Drukveren (101 ) in de boringen van de sector-

as (97) plaatsen. Drukstift (102) en meeneem-
stift (103) op de veren plaatsen, de drukstift in
de boring direct onder de vertanding (fig. 40).

b. Schijf (104) op de stiften teggen, zo, dat de
meeneemstift in de boring valt. Tandschijf
(105) eerst met de vertanding 180o verdraaid
inbrengen en dan draaien tot de meeneem-
stift in de boring valt (fig. 41).

Eindbegrenzingsventielen (90 en 9'l), tuimelaar
(107) en tandsegment (106) met behulp van
pasbouten (108) aan elkaar bevestigen.
Borg de bouten (108) met behulp van een
stukje ijzerdraad.
Plaats de tuimelaar met eindbegrenzingsven-
tielen in het huis (82) - tig. a2.
De vertanding van het tandsegment en de
tandschijf met elkaar in ingrijping brengen in
de middenstand. Let op de merktekens (fig.
421.

d.
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e. Geleidebus (90) met dwarsboringen en drie
O-ringen (92 en 93) in de boring brengen, wel-
ke het dichtst bij het kleppenhuis ligt. De an-
dere geleidebus (94) in de overgebleven boring
brengen (fig. 43) en beide busjes in het huis
draaien tot ze aanliggen. Contramoeren (95)

er op draaien.

Dekselop het huls monteren

Deksel (13) compleet met de O-ringen (9,12 en
15) plaatsen en door linksom draaien van de stel-
bout (98) voorzichtig tegen het pasvlak van het
huis (82) brengen. Klop tijdens het draaien voort-
durend tegen de onderzijde van de sectoras om
te voorkomen dat de naalden van het naaldlager
beschadigd worden. Daarbij er op letten dat de in
het deksel geperste pen (109) in de boring van de
tuimelaar (107) valt.
Moer (4) aanbrengen. Bouten (10) aanbrengen en
aantrekken met het voorgeschreven koppel (7,0
mkg). Daarna de stelbout uitdraaien tot de sector-
as tegen het deksel ligt (fig. 44).

Drukpunt lnstellen

Let er op dat de aansluitopeningen voor druk- en
terugvoerleiding zijn afgesloten om het binnen-
dringen van vuil te voorkomen.
a. Weerstandmeetapparaat op de vertanding van

de wormas (29) plaatsen. Draai de stuurinrich-
ting in één van de eindstanden en meet een
halve slag voor de eindstand het weerstand-
moment tegen verdraaiing. Noteer deze waar-
de.

b. Draai de stuurinrichting van de ene eindaan-
slag tot de andere eindaanslag en tel het aan-
tal omwentelingen. Draai de helft van het
getelde aantal omwentelingen terug (dit is de
middenstand).

c. Terwijl het meetapparaat voortdurend een
halve omwenteling naar links en rechts wordt
gedraaid, de stelbout rechtsom draaien tot het
draaimoment 4...6 cmkg groter is als de in
punt a gemeten waarde.

d. Moer (4) met 7,1 mkg aanhalen, waarbij de
stelbout moet worden vastgehouden. Daarna
het ingestelde draaimoment nog eens contro-
leren.

Ollekeerrlng op de sectoras aanbrengen

Stuurinrichting uit het opspanblek nemen en zo
op de werkbank leggen, dat de oliekeerring (84)
met behulp van de passende stempel over de be-
schermbus in de hals kan worden gedrukt (fig.
46).
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Tu$enfleng (67) voormonleren on aan het
kleppenhuls (69) bevestigen

a. Kogellager (63) op het conische tandwiel (54)
persen en deze in de tussenflens (67) aan-
brengen door kracht uit te oefenen op de buí-
tenste loopring van het kogellager.

b. O-ring (68) in de ringvormige groef van het
kleppenhuis (69) aanbrengen en licht inolièn.

c. Tussenflens (67) op het kleppenhuis plaatsen
en de bouten (@t) met veerringen aanbrengen
en aantrekken met een koppel van 13,5 mkg.

d. Markeer twee tanden van het zojuist gemon-
teerde conische tandwiel (54), welke zich naast
elkaar bevinden, met kr[t.

Huls van haakse overbrenglng voofmontefen
(fig.44

a. Naaldlager (58) in de boring van het huis (59)
drukken tot het aanligt.

b. Loopring met de kleine binnendiameter van
het axiaal kogellager (55) op de naaf van het
conische tandwiel (54) persen. Breng de lager-
kooi en de tweede loopring aan. Veerring (57)
in de ringvormige groef aanbrengen.

c. Kogellager (53) op de naaf van het conische
tandwiel drukken tot het aanligt.

d. Een opvulring (56) met een dikte van 0,03 mm
op het axiaal kogellager (55) leggen en het
conische tandwiel (54) in het huis aanbrengen.
Markeer één tand van het conische tandwiel
met krijt.

e. Stelmoer (49) aanbrengen en aanhalen tot
voor het draaien van het conische tandwiel een
draaimoment van 1 cmkg nodig is.

Inelellen van de haakse overbrenglng

a. Een afstelschijf (62) met een dikte van 0,6 mm
op de tussenflens (67) plaatsen en het huis
(59) er zó op zetten, dat de gemarkeerde tand
van het conische tandwiel, welke zich in het
huis (59) bevindt, tussen de twee gemarkeerde
tanden van het andere conische tandwiel valt.

b. Breng de bouten (60) en de onderlegringen
(61) aan en haal de bouten aan tot de tand-
wielen zonder speling ingrijpen. ls dit reeds
het geval, vóórdat het huis (59) zich tegen de
tussenflens (67) bevindt, dan moet de over-
blijvende ruimte worden opgevuld (zie tech-
nische gegevens).
lndien de speling nog niet is opgeheven, als
het huis (59) zich tegen de tussenflens (62) be-
vindt, dan moet een dunnere opvulring (62)
worden gemonteerd.

68 67 63 66 51
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c. Nu met behulp van de opvulringen (62) en (56)
(zie technische gegevens) de tandwielen zó
instellen, dat deze soepel in elkaar lopen met
een maximale flankspeling van 0,4 mm.
In de middenstand mag absoluut geen speling
aanwezig zijn. Als er in de middenstand wèl
speling aanwezig blijft, moeten de tandwielen
in een andere stand in ingriiping worden ge-
bracht (tanden opnieuw merken).
Daarna met ,,Oker" (dit is een mengsel van vet
en geel krijt) het draagbeeld van de tanden
controleren en zonodig corrigeren door de op-
vulring (56) en de afstelplaat (62) dunner of
dikker te kiezen.

d. Het huis (59) weer van de tussenflens (67)

nemen.

Haakse overbrenglng In elkaar zetten en aan de
tussenflens (67) bevestlgen

a. Stelmoer (49) uit het huis (59) draaien. O-ring
(66) in de ringvormige groef van de tussen-
flens (67) en O-ring (52) in de ringvormige
groef van het huis, onder de schroefdraad
plaatsen.
Oliekeerring (50 en 51) met de afdichtlip naar
de binnenzijde van het huis gericht in de stel-
moer (49) drukken. Smeer vet tussen de af-
dichtlip en de stoflip.

b. Plaats een beschermbus op de kerfvertanding
van de as van het conische tandwiel en breng
de stelmoer (49) in het huis aan. Het kogel-
lager (53) mag nog niet op spanning zijn. Meet
met behulp van de weerstandmeter het draai-
moment van de as met het conische tandwiel
(54). B.v. 4 cmkg. Terwijl de as met het coni-
sche tandwiel voortdurend een halve slag heen
en weer wordt gedraaid, wordt de stelmoer
(491 zó vast gedraaid, tot de weerstandmeter
1 cmkg méér aanwijst. (Dus 4 * 1 = 5 cmkg).
Het kogellager (53) heeft nu de juiste voor-
spanning.
Zet de stelmoer (48) vast. Controleer het draai-
moment van de as met het conische tandwiel
nogmaals.

c. Plaats het huis (59) met de opvulringen (62)
op de tussenflens (67). Draai de bouten (60)
vast met een koppel van 4,2 mkg.

d. Breng de afdichtkap (47) aan. Controleer het
drukpunt nogmaals (4...6 cmkg méér dan een
halve slag voor één van de eindstanden).
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1. Stuurhuls cpl
2. Plug
3. Aldlchtrlng
4. Afdlchtmoer
5. Plug
6. Pakklngrlng
9. Grlng

10. Bout
11. Rlng
12. O-rlng
13. ZlJdeksel
14. Naaldlager
15. Grlng

16. Rlng
17. Afdlchtrlng
18. Omlooprlng
19. O-ring
20. Tussenflens
21. O-rlng
22. Schraapveer
23. Pakklngrlng
24. Schroefrlng
25. Meenemer
26. Zulger
27. Kap
28. Ontluchter

29. Wormas cpl
30. Ontlastklep
31. Opvulrlng
32. Borgplaat
33. Bout
4. Zulger
35. Drukplaat
36. Bus
37. Spanstlft
38. Afdlchtrlng
39. O-rlng
zO. Naaldlager
41. Lagerrlng

42. Steunrlng
,l{1. O-rlng
zf4. Vulrlng
,15. O-ring
z16. Haakse overbrenglng
47. Rlng
48. Stelmoer
49. Stelmoer
50. Oliekeerrlng
51. Ollekeerrlng
52. O-ring
53. Kogellager
54. Tandwlelset
55. Kogellager
56. Opvulrlng
57. Borgrlng
58. Naaldlager
59. Huis haakse

overbrenglng
60. Bout
61. Rlng
62. Opvulrlng
6Íì. Kogellager
O4. Bout
65. Rlng
66. O-rlng
67. Flens
@. O-rlng
69. Kleppenhuls
70. Looprlng
71. Vulrlng
72. O-rlng
73. Naaldlager
74. Lagerbus
75. Kogelrlng
76. Rlng
77. Bout
80. Splltpen
81. Kroonmoer
82. Stuurhuls
8fl. Borgrlng
84. Ollekeerrlng
85. Naaldlager
86. Verloopnlppel
88. Keerrlng
89. Blng
90. Elndbegrenzlngs-

ventlel
91. Elndbegrenzlngs-

ventlel
92. O-rlng
93. O-rlng
94. Geleldebus
95. Moer
97. Sectoras
98. Stelbout
99. Vulrlng

100. Borgrlng
101. Drukveer
102. Drukstlft
103. Silft
lO4. Schl|f
105. Tandrlng
106. Tandsegment
107. TulmElaar
108. Pasbout
109. Pen
110. Borgrlng
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