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STORINGSTABEL STUREN

HYDRAULISCH STUUR

Voordat de stuurlnrichting wordt onderzocht op
storingen, moet het oliepoil bll lopende motor wor-
den gecontroleerd (zie7-OÈ2). Bovendlen moet er
op worden gelet, dat de julste ollesoort ls ge-
bruikt.

1. Stuurlnrlchtlng sluun zowet b[ rechfsom, als
bU llnkeom draalen zwaar

a. To weinig olie in de installatie.
b. V-snaren onvoldoende gespannen.

c. Lucht in het systeem.

d. Kruiskoppeling in stuuras loopt zwaar.

e. Filterelement is defect.
f. Filterelement is verstopt.
g. Oliepomp defect. Zie 7'OÙ4.
h. Stuurinrichting defect. Zle 7-004.

2 Stuurlnrlchtlng stuurt alléén b[ rechbom
draalen ailaaf

Stuurinrichting testen, zie 7-O04.

3. Stuurlnrlchtlng stuurt alléén b[ llnksom draalen
zJflAAl

Stuurinrichtlng testen. Zie 7-004.

4. Stuurlnrlchtlng draalt zuraar b[ snel draalen
van het stuurwlel

a. Dit is mogelijk bij snel draaien van het
stuunariel en stationnair toersntal van de
motor.

b. Pomp levert niet voldoende olie. Zie 7-004.

5. Stuurlnrlchtlng draalt slechls langzaam terug

a. Fuseepennen of overbrengingsorganen niet
gesmeerd.

b. Lagering van de stuuras loopt zwaar.

6. Stuurlnrlchtlng kan b[ rechtultrfden nlel pre-
cles worden gestuurd

a. Te weinig olie in de installatie.
b. Ondanks voldoende olie komt er lucht in de

installatle.
c. Bevestlglngsbouten van de stuurstoel of

van de veerhanden zljn los.

d. Kogelgewrlchten in het stangenstelsel
hebben speling, zle 7-1ù1.
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e. Bouten van de kruiskoppeling ziin los-

f. Pitmanarm heeft speling. Stel de sectoras
aî (zie 7-35-1, blz.21l.

g. Ondanks correcte afstelllng van de sector-
as bllJtt de pitmanarm spellng vertonen.
Reviseer het hydr. stuur, zle 7-35-1.

7. B[ het sluren treden sterke stolen In het sluur-
wlel op

a. Te welnlg olle.
b. Lucht in installatie.
c. Kruiskoppellng heeft sPeling.

d. Pltmanarm heeft speling. Zle 6f en 69.

8. Shlmmy

a. Onbalans in wielen en/of remtrommels.
Wielen met trommels dynamisch balance-
ren.

b. Sporing, camber, caster, of fuseependwars-
helllng onjuist. Zie 7-10-1.

c. Lucht in de olie.

9. Te veel spellng In hel stuurwlel

Zie onder 6c, 6d, 7c,7d.

10. Stuur trekt naar één kant

Stuurinrichting defect. Wormas vernieuwen.
Zie 7-35-1.

11. Hlnderlfike gelulden In Inetallatle

a. Drukloiding raakt chassis of carrosserle.

b. Filterelement ls vervuild.

12. Olleverlles

a. Dekselvan oliereservoir lekt.
b. Leidlngen lekken.
c. Oliepomp lekt.

Oliepomp revlsersn of vernieuwen.

d. Stuurhuis lekt.
Stuurhuls domonteren en reviseren, zie
7-35-1.

e. Oliekeerring as haakse overbrenging lekt. -Krulskoppellng verwilderen, ollekeerrlng!
vernieuwen, zie 7-35-1, blz. 22. Drukpunt ln- É
stellen, blz.21. E

e. Eindbegrenzlngsventleten lekken. E
Instelbus verwiideren. O-ringen vernieuwen, 5
zie 7-3*1, blz.Z0. Eql
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MECHANISGH STUUR

l. Stuur loopt maar

a. Te lage bandensPannlng.

b. Onvoldoende of onJulste smeerolie.
c. Kogelverblndlngen of fuseepennen onvol-

doende gesmeerd.

d. Stuurreductle te vast afgesteld, beschadlgd
of versleten. Zle 7'9Ú2.

e. Krulskoppellng loopt zwaar.

f. Naloop van de voonrvlelen onJulsl Zle
7-10-1.

2 Teveel spellng aan hetstuunulel

a. Spellng In de kogelgewrlchten, fuseepen-
nen of voorwlellagers.

b. Stuurreductle nlet goed afgesteld of ver-
sleten. Zle 7-35-2.

c. Krulskoppellng heeft te veel speling.
d. Bevestlglng stuurhuls aan chassls, veren

aan chassls of veren aan assen los.

3. Stuur hekt naar één kant

a. Ongetllke bandenspannlng of voorbanden
met een verschlllende buitendiameter.

b. Remmen nlet goed afgesteld of een rem
bllJft hangen.

c. Onlulste of ongelllke naloop of vlucht. Zle
7-1G1.

d. Chasslsraam, verent bevestlglng van veren
aan chasslsraam of bevestlglng van veren
aan assen defect (let ook op de achterasl).

4. Stoten In het stuurutel

a. Zle2b.
b. Zle 2c.
c. Te hoge bandensPannlng.

d. Verkeerde maat of verkeerd type band.

e. Veren, veerbevestlging of schokbrekers de-
fect.

f. Kogelverblndingen onvoldoende gesmeerd.

g. Spellng In voorwiellagers of fuseepennen.

5. Shlmmy

a. Ongelljke of onjuiste spannlng van de voor-
banden.

b. Zle 2b.
c. Zle 2a.
d. Veren, schokbrekers, chassls, bevestlglng

van veren aan chassls of bevestlglng van
stuurhuls aan chassls defect

e. Naloop, vlucht of toespoor nlet correct
f. Voorwlelen slingeren of zlJn nlet goed ult-

gebalanceerd.


