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VOORAS TYPE N 82

TECHNISCHE GEGEVENS

Flg. I
Vlucht (camber)

Flg. 3
Fueeepenhelllng

(Klng pln Indlnaflon)

Vlucht (Gamber)

Fuseepenhelllng (K.P.l.)

Toespoor (toe-in)

Naloop (Gaster)

Max. wielinslag (binnenwiel)
Mech. stuur
Hydr. stuur
Fuseepenlagerbus
ruimen op:

1l2o_11120

5llzo
(Fl mm

20

400
400

38,00G-38,025 mm

ng.2
Naloop (castefl

Flg. 4
Toeepoor (foe-ln)

huis. ln elk geval moet de wielinslag zo ver wor-
den beperkt, dat de stelbout op de fusee tegen
ziJn aanslag op het asllchaam stuit vóórdat de be-
grenzlng In het stuurhuls ls berelkt.

Aanhaalkoppels
Kroonmoer (14) ztf50 mkg

Kroonmoer (15) 34-.38 mkg

Spoorstangarmmoer 34-38 mkg

Kroonmoer (28) 4-4,5 mkg

Kroonmoer (3Í!) 20-23 mkg

Naafmoer 1f20 mkg

Controle van de wieluitlllning dient te geschieden
met een onbeladen voertuig.
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W[zlglngen voorbehouden

De vermelde wielinslag geldt voor chassis met
standaard wielen en bandenmaat. Toepassing van
een kleinere bandenmaat en/of een wlel met klel-
nere bolllng maken In het algemeen géén grotere
wiellnslag mogelllk, daar de wlelinslag veelal
wordt beperkt door de begrenzing In het stuur-
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Wielmoer ( I g.ts)

(10 gts)

Bout ankerplaat

31-36 mkg

39-47 mkg

13-15 mkg
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

Flg. 5
Ronde slaaf met ttres venchulfbare qonussen ter be-

veetlglng ln de aswlsL

Fls. 6
Controlemal mel lnetelbaar meeMak voor hel contrclo-

ron yan de fueeepen-helllng.

CONTROLE

BIJ klachten Inzake de bestuurbaarheld van het
voertulg dlenen eerst de meest voor de hand llg-
gende oozaken te worden ondenocht.

ÌUlelen en bandsn

Controleer de banden op de lulste spannlng.
Gontroleer de voorwlelen op sllngeren en hobbe-
len.

Stuurlnrlchdng

Controleer alle verblndlngen van de stuurlnrlch-
tlng op spellng.
Controleer de afstetllng van de stuurreductle-
groap.

Wlellagers

Controleer de wlellagers op spellng of sllJtage.

Flg. 7
lndlen d__g_ fueeepenhetltng nlet yoor belde z{den votko-
nen gelflk le, d.w:- lndlen het neetvlak nlei aan belde
dlden van de ae yolkonen tegen de etaal aanltg! duldt

dll op venormlng van het aollchaan -
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Fuaeelagere
Controleer de fuseelagers op spellng. De boven-
kant van de remankerplaat mag blJ controle nlet
meer dan 0,8 mm bewegen.

Veren
Controleer of de voor- en achterveren nlet z[n
doorgezakt of gebroken.
Gontroleer of de veerstroppen goed vastsltten.

Ghasls
Controleer de chasslsultlllnlng.
Gontroleer of het chaesls nlet gebroken of sche-
luw ls.
Controleer of de assen nlet scheef onder het
chassls zltten.

Wlel ultlfinlng
Controleer de vlucht (camber),

de naloop (caster),
de fuseepenhelllng (Klng-pln Incllna-
tlon),
de toespoor (toe-ln).

Elke controle te verrlchten met onbetaden voer-
tulg.

Asllchaam
Het controleren of het voorasllchaam ls vervormd,
kan ulteraard worden ultgevoerd met behulp van
wlelultlllnapparatuur. In geval echter elechts het
kale asllchaam beschlkbaar ls, zullen de metlngen
moeten worden verrlcht met behulp van appara-
tuur welke In de elgen werkplaats kan worden
vervaardlgd.
Dit geieedschap bestaat ln de eerste plaats ult een
tweetal perfect rechte, over hun gehele lengte
even dlkke, ronde staven, welke elk zlln voozlen
van twes verschulfbare conussen (flg. 5). Voorts
ls nodlg een staafconstructle met een Instelbaar
meetvlak (flg. 6).
1. Zet de ronde staven In de asvulsten vast door

mlddel van de conussen (flg. 8).
2. Leg de staafconstructle op de vooraf goed

schoongemaakte veerpadden.
3. Stel het meetvlak zodanlg In, dat dlt geheel

vlak tegen één der ronde staven aanllgt (flg.
7).

4. Houd het meetvlak In deze stand, draal de
staafconstructle om en controleer of het meet-
vlak ook tegen de andere ronde staaf geheel
vlak aanllgt. Indlen dlt nlet het geval ls, wllst
dlt op een vervormlng van een of belde asvuls-
ten ln het vertlkale vlak van het asllchaam.

5. Verwllder de staafconstructle, stel U opzll van
de as op en controleer of de belde ronde sta-
ven over hun volledlge lengte achter elkaar
schull kunnen gaan. lndlen dlt nlet het geval
ls, ls het asllchaam getordeerd (flg.8).

6. Controleer het bovenvlak van de asvulsten op
vlakheld.

7. Gontroleer ol het bovenvlak van de asvulsten
loodrecht llgt op de borlng ten behoeve van de
fuseepen.
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Hg. 8
lndlen de twee ln de awulsten beveeÙgde elaven nle!
volkomen In é6n vlak llggen, d.w.z nlel vblkomen achler
elkaar achull kunnen gaan, duldl dll op torderlng yan

hel aellchaam.

Hg.9
@ntrole op verormlng van de firsea.

3
tlfllzlglngen Yoorbehouden



Wanneer het asllchaam op enlge wllze bl[kt te
zlJn vervormd moet een nieuw exemplaar worden
gemonteerd.

Fusee

Span de fusee op een draalbank In en controleer
of de asstomp nlet ls verbogen. Indlen een afwlJ-
klng wordt geconstateerd, moet de fusee worden
vernleuwd (fig. 9).

MONTAGÉ AANWIJZINGEN

Fueeebeveedglng

1. Verwllder eventueel aanwezlge bramen op de
aanlegvlakken van fusee en asvulst.

2. Pers de bronzen lagerbussen met behulp van
een goed passende drljver In de fusee. Let er
hlerbll op dat het open elnde van de smeer-
groef ln de lagerbus gerlcht ls naar het as-
llchaam en dat de smeerproef komt te llggen
tegenover het smeerkanaal In de fuseo.

3. Schuif de fusee met druklager (gesloten kant
aan de zllde van de asvulst) over de asvulst.

4. Tussen fusee en asvuist mag geen voelbare
speling zlJn; zonodlg spellng opheffen door
mlddelvan vulrlngen.

5. Monteer de fuseepen met behulp van een
zachtmetalen drlJver.

6. Monteer de stalen opvulbus met de afgeschuln-
de kant aan de zlJde van de asvuist (fb. f 1).

7. Zèt de kroonmoor vast met 40-50 mkg en
breng de splitpen aan.

8. Breng de beschermkap met pakklng aan.

9. Monteer de stofplaat en borg deze door mlddel
van een drletal kerven ln de fusee.
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Flg. 10
l{a het lnpenen van do lagerbueeen noelen deze ln lfin

worden gerulmd.

Flg.11
Dooranede van fueeebeveetlglng.
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Voorslelnaaf bevestlgln g

1. Venrllder het oude vet met een trlchlooraethy-
leen relnlglngsmlddel.

2. Maak alle delen goed droog, blJ voorkeur met
perslucht. Lagers nlet met grote snelheld laten
wentelenl

3. Vul de lagers goed vol met vet; bll voorkeur
door mlddel van een der hlervoor speclaal ln
de handel zllnde apparaten.

4. Vul de naafrulmte tussen de wlellagers hoog-
stens voor een derde gedeelte met een multl-
purpose vet.

5. Zet de drukplaat goed vast tegen het bultenste
wlellager en draal de drukplaat vervolgens een
kwartslag terug.

6. Breng de borgrlng en de borgplaat aan.
7. Zel de borgmoer met de voorgeschreven aan-

haalspannlng vast.
8. Vul de naafdop met een multlpurposo vet al-

vorens deze aan te brengen.
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F,9.12
Doorsnsde van voorwlelnaaL

1. WlEl
2. Wlelmoer
3. Veerrlng
4. Remtrommel
5. Welnaaf
6. Pakklng
7. Naafdop
8. RollagEr, bu.

9. Drukplaat
10. Borgrlng
11. Borgmoer
12. Borgplaat
13. Fusee
14. Rollager, bl.
15. Vetkeonlng
16. Vetkeerplaat

5
W[zlglngen voorbshoud€n
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1. Voorasllchaam
2. Druklager
3. Vulrlng (0,3-0,1 mm)
4. Tapbout
5. Veerrlng
6. Beschermkap
7. Pakklng
8. Fuseebus
9. Fusee

10. Lagerbus

11. Fuseepen
12. Stofdeksel
13. Splltpen
14. Kroonmoer
15. Kroonmoer
16. Tapelnd
17. Stuurarm
18. Tapbout
19. Veerrlng
20. Stelbout

21. Moer
22. Tapelnd
23. Spoorstangarm
24. Smeernlppel
25. Spoorstang
26. Kogelelnd
27. Splltpen
28. KroonmoEr
29. Klemstuk
30. Bout

31. Kogelelnd
32. Splltpen
ff!. Kroonmoer
34. Klemrlng
35. Klemrlng
36. Stofkap
37. Fuseepenset
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WJzlglngen voorbohouden


