
DAF fe,rt<ntaatstnstrucrres

Sturen 7
Her urrbouwe" I 'OO'5

HET UITBOUWEN VAN DE INSTALLATIE

Hydraullsch etuur

1. Olie aftappen zoals biJ ,,onderhoud" beschre-
ven.

2. Druk- en terugvoerleiding afnemen.
3. Openingen afsluiten om het blnnendringon van

vuil te voorkomen.
4. Verwijder de twee ontluchtingsnippels. De nip-

pels breken meestal tijdens het transport af.
Openingen met pluggen afdekken.

Hydraullsch en mechanlsch stuur

l. Stand van de kruiskoppeling op de stuurin-
richting markeren en de krulskoppeling de-
monteren.

2. Pitmanarm met een geschlkt stuk gereedschap
van de sectoras trekken. Gontroleer echter

egrst of de merktekens, welke de stand mar-
keren, duidelljk zijn en breng deze zo nodlg
aan.

3. Stuurlnrlchting compleet met stuurstoel van het
chassis nemen.

4. Stuurstoel van de stuurinrichting nemen.

Opm. I
De pitmanarm mag in géén geval worden verwlJ-
derd door een wig te slaan tussen stuurhuls en
pitmanarm of door slaan met een hamer, daar dlt
ernstige gevolgen kan hebben voor het inwendigo
van de stuurlnrichting.

Opm. 2
De pitmanarm nóóit vennrijderen door deze met
behulp van een brander te verwarmen. Hierdoor
verandert de materiaalstructuur en de pitmanarm,
evenals de sectoras zijn nlet meer te gebrulken.
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DAF le;rnnatstnstrucues

Sturen 7l
Her rnbouwen I .00'6

1.

Hydr.
Mech.

Hydr.
Mech.

35 mkg.
12 mkg.

25 mkg:
12 mkg.

6.

7.

HET INBOUWEN VAN DE INSTALL^ATIE

Pltmanarm aanbrengen op sectoras.
Let hlerblJ op de merktekens. Kroonmoer aan-
draalen met een kopPel van:
Hydr. stuur 40 mkg.
Mech. stuur rO mkg.
De kroonmoer doordraalen tot het eerstvolgen-
de gat om de splltpen aan te brengen.

Stuurstoel aan de stuurlnrlchtlng bevestlgen.
Bouten aandraalen met een koppel van:

Stuurlnrlchtlng aan het chassls bevestlgen.
Bouten aandraalen met een koppel van:

Stuur In de mlddenstand draalen. Krulskoppe-
llng vasEetten, let op de merktekens. In de
mlddenstand staat het onderste deel van de
krulskoppellng In de lengterlchtlng van de wa-
gen. De bout van de krulskoppellng aan-
draalen met een koppel van 4,7 mkg.

Voonrlelen ln de mlddenstand plaatsen
(,,rechtultstand"). Stuurstok aan Pltmanarm be-
vestlgen.
De kroonmoer van het kogelgewrlcht aan-
draalen met een koppel van:
hydr. 23 mkg.
mech. 12 mkg.
De kroonmoer van het klemstuk van de stuur-
stok aandraaien met een koppel van:4-5 mkg.
Stuurlnrlchting vullen met olle (alléén mech.
stuur).
Wief ultsf ag afstellen, zle 74ù9.

UITSLUITEND HYDRAULISCH STUUR

8. Stuurlnrlchtlng vla het ollereseruolr vullèn en
ontluchten (zla 7 4O-21.

9. Eindbegrenzingsventlelen afstellen (zle 7-00-4).
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