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lnleldlng
De in dit hoofdstuk opgenomen remschema's zijn
de schematische voorstellingen van de reminstal-
laties, welke DAF op haar bedrijfsvoertuigen toe-
past. De remschema's voor de bedrijfsvoertuigen
zijn onderverdeeld in de groepen 6-00, 6-02, 6-09,
6-04, 6-05 en in deze groepen numeriek onderge-
bracht.

Stamkaarl
Om van eon bepaalde bedrijfsauto het daarbij be-
horende remschema te kunnen vinden, moel als
eerste handeling de stamkaert van het voertulg
worden geraadpleegd. Bijgaand voorbeeld geeft
ondermeer de verdeling van groep 6.00 (rem-
installatie) aan.
De groep 6-00 bestaat uit de volgende groepen:
6-00, 6{2, 6-03, 6-04, 6-05.
AfhankeliJk van de toegepaste reminstallatie op
het voertulg bestaat een bepaalde combinatie-
mogeliJkheid van deze groepen. De betekenis van
de groepen G00, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05 is als volgt:
6-00: basls installatie
6-02: aanvulling eenleiding
6-03: onafhankelijke rem volgwagen
G.04: hulprem
6-05: lastafhankeliJke remregeling
Achter groep 6-00 staat het betreffende rem-
schemanummer van de baslslnstallatle.
Achter de groepsindeling 6-02, 6-03, G.04, &05 is
een nummer opgenomen, dat venrvijst naar het
schema behorende bij deze groep.
DE COMBINATIE VAN ALLE GEVONDEN REM-
SCHEMA'S (BASISSCHEMA MET AANVULLENDE
GROEP(EN) OMVAT DE GEHELE REMINSTAL-
LATIE VAN HET BETREFFENDE VOERTUIG.

Remschema's
De componenten van de reminstallatie zijn op de
remschema's aangegeven door een symbool en
een clJfer, of ciJfer-letter-combinatie. Deze combi-
natie correspondeert met de bladzijde in het
Onderdelenboek, waarop het component in onder-
delen staat afgebeeld.
Tevens correspondeert de cijfercombinatie met de
subgroep in deze werkplaatsÍnstructies.
Waar meerdere toe te passen componenten moge-
lìJk zijn, wordt dit als volgt aangegeven:

1.6-U-2
2.3.4.6-54-1

Een op de stamkaart gevonden remschema nr. b.v.
640-1524/3 duidt erop, dat in het remschema
nr. S.fi) - 1324 alle componenten vooraf gegaan
door het cijfer 1, b[ elkaar horen. Dit geldt ook
voor de eventuele mogelijkheden /2, /5, /4. Staat
voor een component geen nadere aanduiding, dan
yvoldt {it component in alle toepasslngsmogelijk-
heden (1,2,3en 4) gebruikt.
Achter de Inhoudsopgave is een symbolenlijst op-
genomen met de verklaring van de gebruikte sym-
bolen.

Wllzlglngen
In het geval van een wijziging of aanvulling van
een remschema, wordt de inhoudsopgavg over-
eenkomstlg aangepast.
Zowel de inhoudsopgave als de remschema's zijn
voorzien van een uítgiftedatum, zodat steeds kan
worden gecontroleerd of de juiste uitvoering in
het boek aanwezig is.

:!8

1

STAIUl(fuAIIT

-II 
CARTEUIDENTTTE

I,TF KENNKARTE

IDENNW CARD

Typc:

PL Zn5 DU 450

LED EIDB

Chosslsm:

ro496

Oooler: O"dat'rc 
E Zy Speclols

Cllcnt: Doturn:

6-@
6-q2
6-€
e-o4
6-Gi

NL 07-72

Printed in the Netherlands

1

Witzlglngsn voorbehouden


