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TECHNISCHE GEGEYENS

Aanhaalkoppels
Contramosr (11) van stelbout (19)

Weenlandmomenlen

Lagerlng van wormas (22)
Complete stuurlnrlchtlng In de
mlddenstand:

CONSTRUCTIE

Blj deze beschrilvlng behoort de flguur van blz. 3.
De stuurlnrlchtlng ls van het worm en sector
princlpe.
De wormas (22) ls In het huls (4) gelagerd door
mlddel van rol- of kogellagers (21). De axlale spe-
llng van deze lagers wordt Ingesteld met behulp
van afstelsch[ven (24).
De sectoras (16) is ln de hals van het huls gela-
gerd door middel van glijlagers (6) en In het dek-
sel (14) door middel van een naaldlager (15). De
sectoras kan axiaal worden verplaatst door mlddel
van de stelbout (19), welke door mlddel van een

UIT ELKAAR NEMEN

VenrlJder de bouten (12) van het deksel (14)
en venulJder de moer (11) van de stelbout (19).

Venrvilder het deksel (14) door de stelbout (19)
ln te draalen.
Veruvljder de sectoras (16).

Venrljder de borgring (14 en neem de stel-
bout (19) ult de sectoras (16).

Venrvllder de nastelflens (25) en de afstelschll-
ven (24).

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Vervang alle afdichtlngen.

Rollagers

Rolen, kooien en loopringen controleren op be-
schadlglng of sllltage.

Wormas

1. Controleer de wormas op haarscheuren.
2. Worm controleren op sllJtage, groeven en an-

dere beschadlglngen.
3. Lagerplaatsen controleren op beschadlglng of

sllJtage.

4. Zlltlng van de keerrlng (8) controleren op roest
of te dlepe (voelbare) Inloopgroeven.

NL 01-73-
Prlnted ln the Netherlands

Olleeoort
Regular, compound of Multlpurpose SAE 90.

Dlkte vulrlngen (18)

2,10.,.2,50 mm met stappen van 0,05 mm

Spellng van elelbout (19) ln sectoras (16)

ca.0,05 mm

vulrlng (18) en een borgrlng (17) is bevestlgd In
de sectoras. De sector ls uitgevoerd als een rol,
welke door mlddel van naaldlagers draalbaar op
de sectoras ls bevestlgd en zo een lichte werklng
van de stuurinrlchting mogelllk maakt.
De stuurlnrlchting wordt geleverd in een gedeelde
uitvoering, waarbll de stuurbuis aan de carrosse-
rle ls bevestlgd en de stuuras door midde van een
krulskopeling met de wormas ls verbonden, en
een niet gedeelde uiWoerlng, waarbiJ de stuuras
een geheel vormt met de wormas en de stuurbuls
star op het stuurhuis is bevestlgd.

Venrilder de wormas (22) met de rollagers (20,

21 en 23).

VenrvlJder de oliekeerringen (5 en 8) uit het
huls (4).

VerwlJder de lagerbussen (6) ult het huls met
behulp van een geschikte trekker of stempel
en het naaldlager (f5) uit het deksel met be-
hulp van een geschikte trekker, echter alleen
lndlen deze moeten worden vernleuwd.

Sectoras

l. Controleer de sectoras op haarscheuren.
2. Controleer de lagerplaatsen op beschadlglng

of sllltage.
3. Gontroleer de sectorrol op sllltage, groeven en

andere beschadlglngen.
4. Controleer of de sectorrol radlale of axlale

spellng heeft.

5. Gontroleer de conische kerfuertandlng op ver-
wrlnglng of beschadlging.

6. Controleer de zitting van de keerrlng (5) op
roest of te dlepe (voelbare) Inloopgroeven.
De sectoras moet altlfd als geheel worden ver-
vangen, ook als alleen de sectorrol defect ls.
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W||zlglngen voorbehoudsn

2,5... 3 mkg

3 ... 6 cmkg

20 ...35 cmkg
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Stuurhuls en dekeel

1. Naaldlager (15) en lagerbussen (6) controleren
op sllJtage en beschadlglng.

IN ELKAAR ZETTEN

Pers zo nodlg de lagerbussen (6) In het huls
en ruim de lagerbussen.
Breng de keerrlngen (5 en 8) aan in het huls
met behulp van geschikte stempels.
Omwikkel de kerfvertandíng van de wormas
(221 dun met plakband en breng de wormas
en het bovenste conische rollager (2O en 211
aan in het huis.
Monteer het onderste rollager (21 en 23), de
afstelschfiven (24) en de afstelflens (25).

Gontroleer de lagerspellng van de wormas
(22). Er mag'geen speling aanwezig zljn, maar
de wormas mag ook niet te zwaar draaien.
Een nauwkeurige meting kan worden verricht
met behulp van het weerstandmeetapparaat
7-99-535507 (3-{ cmkg).
Stel de speling in met behulp van de afstet-
schijven (24).

Breng de stelbout (19) aan in de sectoras (16)
en controleer oÍ deze gemakkellJk kan wor-
den gedraaid. Als de stelbout niet gemakke-

Schroefdraad in deksel (14) controleren op be-
schadlging.

llJk draait moet de vulrlng (18) worden ver-
vangen door een dunnere. Als de stelbout te
veel speling heeft (zie technlsche gegevens)
moet de vulríng worden vervangen door een
dikkere.
Omwikkel de conische kerfvertanding van de
sectoras dun met plakband en breng de sec-
loras aan in het huis. Breng de pakklng (9)
en het deksel (14) aan.
Stel nu de spellng tussen de sector en de
worm met behulp van de stelbout (19) zo in,
dat blj snol draaien van het stuunrylel met een
vinger in de middenstand nog julst een lichte
weerstand wordt gevoeld. Het beste kan men
echter voor het instellen gebrulk maken van
het weerstandmeetapparaat 7-99-535507 (2È
35 cmkg).
Breng de moer (11) aan en haal deze aan met
2,f3 mkg.
Controleer nu nog eens de Instelllng van de
spellng.
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1. Stuurhuis cpl
2. Splitpen
3. Kroonmoer
4. Stuurhuls
5. Ollekeerrlng
6. Lagerbus
7. Plug
8. Ollekeerrlng
9. Pakking

10. Gentreerpen
11. Moer
12. Bout
13. Veerrlng
14. Deksel cpl
15. Naaldlagor
16. Sectoras
17. Borgrlng
18. Vulring
19. Stelbout
20. Looprlng
21. Rollagerkooi
22. Stuuras * worm
23. Loopring
24. Pakklng
25. Nastelflens
26. Veerrlng
27. Bout

3
WJzlglngen voorbehouden


