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reserventier O'36-36/1

AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK REGELVENTIEL

UITVOERING

De aansluiting voor de ingaande druk (1)
bevindt zich bovenin het ventiel.

DOEL

Het automatisch lastafhankelijk regelventiel
heeft tot doel de rernkracht van de remkamers
afhankelijk van de belading te regelen.

WERKING

Het regelventiel is aan het chassis bevestigd, de
bedieningsveer (6) is met behulp van een stan-
genstelsel met de as verbonden.
Wanneer de as onbelast is, is de afstand tussen
chassis en as het grootst, zodat de bedienings-
veer (6) in de onderste stand staat.
Wanneer de as wordt beladen, vermindert de

afstand tussen chassis en as. Door deze afstands-
verandering wordt, door middel van het stangen-
stelsel, de bedieningsveer (6) vanuit de positie
"leeg" in de richting van de positie "volbeladen"
bewogen. De bólvormige stift (8) staat in een

stand welke overeenkomt met de stand van de
bedieningsveer (61.

Doordat de bolvormige stift (8) als steunpunt
voor de zuigerbuis (51 werkt zal, wanneer er
wordt geremd de klep (3) worden geopend tot-
dat de druk in de remkamers overeenkomt met
de stand van de bedieningsveer (6). Wanneer de
smengeperste lucht bij aansluiting (1) de ruim..
te (a) binnenstroomt, wordt de zuiger (4) naar
beneden gedrukt.
De klep (3) met zuigerbuis (5) worden nu zover
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naar beneden gedrukt tot de zuigerbuis (5) aan-
ligrt tegen de bolvormige stift (8).
Wanneer de zuiger (4) verder naar beneden
wordt gedrukt, wordt de klep (3) geopend.

De samengeperste lucht stroomt nu in de aan-
sf uiting (21 naar de remkamers en tevens in
de ruimte (b) onder het membraan (7). De

samengeperste lucht die bij aansluiting (1)

binnenstroomt, komt via de omloopleiding
(1î ) onder de zuiger (9), waardoor de bolvor-
mige stift (8) wordt ondersteund, zodat een
evenwicht tussen de naar boven en naar onder
gerichte krachten wordt verkregen.
Naarmate de zuiger (4) naar beneden beweegt,
komt het membraan (7) vrij van de ruggen
(î0) in het huis en gaat aanliggen tegen de

vleugels (12) welke met de zuiger (4) zijn ver-
bonden. Het werkzame oppervlak van het
membraan (7) wordt daardoor geleidelijk ver-
groot, totdat het werkzame oppervlak groter
is dan het oppervlak van de bovenzijde van de
zuiger (4). De zuiger (4) wordt omhoog ge-

drukt en klep (3) gesloten waardoor een even-

wichtstoestand ontstaat. De druk in de remka-
mers komt bij maximale belading overeen met
de druk welke in de ruimte (a) heerst en komt
overeen met de maximale belading van het
voertuig: bij gedeeltelijke belading of leeg

voertuig wordt de druk in mindere of meer-
n dere mate gereduceerd. Wanneer de remmen
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AFSTELGEGEVENS AUTOMATISCHE

LASTAFHANKE LIJKE REM REGE LING

Kontroleer de bevestiging van de verende
hefboom aan de as en de gangbaarheid van
de bovengenoemde hefboom en van de re-
gelhefboom van de remdrukregelaar.
Stel de lengte L (zie fig. 1 en 3) van de re-
gelhefboom af volgens de tabel.
Sluit manometer I aan in de leiding naar
de remdrukregelaar.
- Sluit manometer ll aan in de leiding van

de remdrukregelaar naar de bedrijfsrem-
aansluiting van de veerremcilinder, of
naar de remkamer.

- Keteldruk tijdens afstelling 6,5 bar (6,5
kg/cm2).

Bij volledig beladen voertuig, d.w.z. een
max. achterasbelasting, moet de regelhef-
boom van de regelaar een hoek van 30o t
20 naar boven maken (hoek X,zie fig. 1):
en bij sleepasuitvoering 30o t 20 naar
links (hoek X, zie fig. 3).
In deze stand van de hefboom moet de
remdruk praktisch ongereduceerd worden
doorgestuurd.
Eerst moet echter de verbindingsstang 5
bij sleepasuiwoeringen (zie fig. 3) indien
nodig m.b.v. de rubbermoffen zodanig
worden ingesteld, dat in vollastpositie
beide aangegeven hoeken X gelijk zijn aan

300.
4l Hoek X wordt ingesteld door de lengte van

de verticale verbindingsstang (3), die ge-

monteerd is'in de rubbermof van de veren-
de hefboom, juist te kiezen.
De insteekdiepte van de verbindingsstangen
in de rubbermoffen moet zijn :

minimaal 45 mm
maximaal 55 mm lziefig.2l

Belangriik

Als hoek X aan het ventiel ingesteld wordt,
MOET dit gebeuren door lengteverandering van
de verticale verbindingsstang (3).
Het kan nodig zijn de aanwezige stang in te kor-
ten of te vervangen door een langere.
Gebruik hiervoor pijp met een buitendiameter
van I mm. Instelling van de maat L, anders dan

Printed in the Netherland, rclZ

2l

3)

3

Wijzigingen voorbehouden

Fis. 1



in de tabel aangegeven, geeft een onjuiste sprei-
ding van de regeling.

Indien men niet in de gelegenheid is het voer-
tuig volbelast af te stellen volgens punt 3, dan
kan men na de achterasbelasting van het onbe-
laste voertuig gemeten te hebben, de achteras-
remdruk bij volledig ingetrapt rempedaal op-
zoeken in de tabel; welke gegevens ook ingesla-
gen zijn in het betreffende typeplaatje, wat op
het voertuig is aangebracht.
Het belangriikste bliift echter de afstelling vol-
gens punt 3.

Fig. 3

Type

2000 kg

1,8
2,9
î,8
1,9
2,9
1,5
2,4

5000 kg

FA 2200
FA 2200
FT 2200
FA 2205
FA 2205
FT 2205
FAS 22OO

325
4501525
2751325
325/340
380/390/4501525
2751325
32714521505

95
140
95
95

140
100
85

2,2
3,2
2,4
2,2
3,1

1,9
2,6

2,6
3,6
3,0
2,6
3,4
2,3
2,9

3,2
4,3
3,5
3,2
4,0
2,7
3,2

Indien de achteras volbelast is (niet overbelast), dan moet het A.L.R. ventiel de volle remdruk
doorlaten.
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L : lengte regelhefboom van de remdrukreg+
laar in mm.

p = uitgestuurde remdruk t 0,2 in bar naar
achterwielen bij vol ingetrapt rempedaal,
bij een keteldruk van 6,5 bar en bij de ver-
melde achterasdruk in kg.
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AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK REGELVENTIEL

UITVOERING

De aansluiting voor het ingaande commando
(1) bevindt zich bovenaan in de zijkant van
het ventiel.

DOEL

Dit ventiel heeft tot doel de remkracht van de
remkamers afhankeliik van de belading van het
voertuig te regelen.

WERKING

Het regelventiel is aan het chasis bevestigd,
terwijl de regelhefboom (6) via stangen met de
achteras verbonden is. Wanneer het voertuig
wordt beladen, vermindert de afstand tu$en
chasis en as. Hierdoor wordt de regelhefboom
vanuit positie "leeg" naar positie "volbeladen"
bewogen. Binnen in het ventiel is met de regel-
hefboom verbonden een bolvormige stift (8),
urclke dient als steunpunt voor de zuigerbuis
(5). Hierdoor wordt de positie van deze laatsrc
bepaald, afhankelijk van de beladingspositie
van het voertuig.
îjdens remmen komt bij aansluiting 1 rem-
lucht binnen, welke via het openstaand klepie
î3 in ruimte 14 komt. Wanneer deze druk de
waarde van 0,5 bar te boven gaat, wordt een
membraan 15 tegen een veer in omhoog gedrukt
en sluit klepje 13. Deze druk staat nu ook via bo-
ring 16 in verbinding met de ruimte boven mem-
braan 7. Ook zuiger 4 zal onder invloed van de
luchtdruk naar beneden gedrukt worden. Klep-
je 3 gaat aanliggen tegen zuigerbuis 5, en zal
deze doen afsteunen op stift 8. Bij nog verder
gaan van de zuiger zal klepje 3 geopend worden,
waardoor de remlucht kan doorstromen via
aansf uiting 2 naar de bedrijfsremaansluiting van
de veerremcilinders op de achteras. Tevens komt
de ruimte onder membraan 7 onder dezelfde
druk te staan. flaarmate de zuiger verder naar
beneden bewogen is, is het membraan verder vrij
gekomen van de ruggen (10) in het huis en aan
gaan liggen tegen de vleugels (12) welke met de
zuiger zijn verbonden. Het werkzame oppervlak
van het membraan wordt daardoor geleidelijk
vergroot. Als het voertuig gedeeltelijk beladen
is zal dit oppervlak groter zijn dan dat van de
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p1: ingestuurde druk
p2=uitgestuurde druk

bovenziide van de zuiger. Wanneer de druk bo-

ven de zuiger plus de druk boven het mem-

braan (0,5 bar) overuonnen wordt door de

druk onder membraan 7, dan wordt de zuiger

weer omhoog gedrukt totdat klepje 3 weer ge'

sloten is. De evenwichtstoestand is nu bereikt.
Hoe zwaarder de belading van het voertuig is,

hoe hoger de positie van de bedieningshefboom
en daarmee van de zuiger, hoe kleiner het werk-
zame oppervlak van het membraan, des te gro-
ter zal de uitgestuurde druk moeten worden om
evenwicht te maken. Bij max. toegestane bela-
ding zal het regelventiel open blijven staan, en
wordt dus de volle druk doorgestuurd. Bij mini-
male belading zal daarentegen de remdruk max.
gereduceerd worden.
Wanneer de remmen worden gelost, valt de druk
bij aansluiting î vveg. De druk welke nog heerst
in de ruimte onder membraan 7 drukt de zuiger
in zijn hoogste stand en zal dan ontwijken door
de nu geopende zuigerbuis en de ontluchting E.
De omloopleiding (111 zorgt ervoor, dat via
zuigertje 9 de stift 8 ondersteund wordt, zodat
er evenwicht is tussen de naar boven en naar
beneden gerichte krachten op de stift.

ONDERHOUD

Er is geen bijzonder onderhoud nodig.

P2

I

6

5

4

3

2

1

o

2



DAF 
werk'raatsinstructies Automatisch lastaf hankel iik

regelventiel 6 -go-4g

AFSTE LG EG EVENS AUTOMATISCH E LAST.
AFHANKELIJKE REMREGELING

1. Kontroleer de bevestiging van de verende
hefboom aan de as en de gangbaarheid
rnn deze hefboom en de regelhefboom
van de regelaar.

2. Stel de lengte L (zie fig. 1) van de regel-
hefboom af volgens de tabel.

3. Sluit manometer 1 aan op de beproevings-
aansluiting op het regelventiel.

4. Sluit manometer 2 aan op de beproevings-
aansluiting op één der veerremcilinders
(: bedriifsremaansluiting) van de achteras.

5. Keteldruk tijdens afstelling 6,5 bar (kg/
cmz). Deze druk niet af te lezen op de
luchtdrukmeter op het instrumentenpaneel,
daar deze te grof aanwijst, maarop een goe-
de manometer.

6. Bij volledig beladen voertuigen, d.w.z. met
max. achterasbelasting, moet de regelhef-
boom van de regelaar een hoek van 3@
! 20 naar boven maken (hoek X, zie fig. 11.

In deze stand van de hefboom moet de
remdruk praktisch ongereduceerd worden
doorgestuurd.

7. Hoek X wordt ingesteld door de lengte van
de verticale verbindingsstang (3), die ge-

monteerd is in de rubbermof van de veren-
de hefboom, juist te kiezen.
De insteekdiepte van de verbindingsstan-
gen in de rubbermoffen moet zijn : mini-
maaf 45 mm, max. 55 mm. lzieftg.2l.

BELANGRIJK

Als hoek X aan het ventiel nordt ingesteld, moet
dit gebeuren door lengteverandering van de ver-
ticale verbindingsstang 3. Indien het nodig is de
aanwezige stang in te korten of te vervangen
door een langere, gebruik dan pijp met een bui.
tendiameter van 8 mm. Instelling van de maat
L, anders dan in de tabel aangegeven, geeft een
onjuiste spreiding van de regeling.

Indien men niet in de gelegenheid is het voer-
tuig af te stellen volgens de hierboven beschre-
ven methode, dan dient men als volgt te hande-
len :

Meet eerst de achterasbelasting.
Zorg dat de keteldruk 6,5 bar (kg/cm2) is.
Trap het rempedaal volledig in.
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KONTROLE WAARDEN
AUTOMAT I SCH

LA STAFHANKELUK
REGELVENTIEL

TYPE """ w8...

o(:30'!2'

DAF
HEFBOOMLENGTE L: "'

6.5 BAR
KETELDRUK

7
I
9
10

Lees op de manometer 2 de druk op de

bedrijfsremaansluiting van de veerremci-
linder at
Vergelijk deze rnmarde met die uit onder-
staande tabel. Deze gegevens staan ook
vermeld op het instructieplaatje, wat op
een der deurstijlen van de cabine is aange-
bracht.
Indien de gemeten waarde afwijkt, dan
de lengte van de vertacale stang verande-
ren, totdat de waarde volgens tabel bereikt
is.

OPMERKING

De waarden in de tabel en op het instructie-
plaatje gelden alleen, als het oorspronkelijke
verenpakket op de achteras gemonteerd is.

2(XD ks 5000 kg
TYPE

FA2200
FA2205
FT 2200
FT 2205

FAT 22OO
FAT 2205

2,2
2,3
2,2
1,9

4000 kg

3,5
3,5

2'6
2,6
2,8
2,3

5000 ks

3,0
3,0
3,4
2,7

6000 kg

3,6
3,6
3,9
3,1

7000 kg

3,9
3,7

3,7
3,6

4,1

3,9

TABEL
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Indien de achteras volbelast is (niet overbetotl,
dan moet het A.L.R. rrentiel de volle remdruk
doorlaten.

L = lengrte regelhefboom van de remdrukrege-
laar in mm.

p = uitgestuurde remdruk t0,2 in bar naar
achtenroielen bij vol ingetrapt rempedaal,
bij een keteldruk van 6,5 bar en bij de ver-
melde achterasdruk in kg.
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AUTOMATISCH LASTAFHANKELIJK REGELVENTIEL

UITVOERING

De aansluiting voor het ingaande commando
(1) bevindt zich bovenaan in de zijkant van
het ventiel.

DOEL

Dit ventiel heeft tot doel de remkracht van de
remkamers afhankeliik van de belading van het
voertuig te regelen.

WERKING

Het regelventiel is aan het chasis bevestigd,
tenrvijl de regelhefboom (6) via stangen met de
achteras verbonden is. Wanneer het voertuig
wordt beladen, vermindert de afstand tussen
chassis en as. Hierdoor wordt de regelhefboom
vanuit positie "leeg" naar positie "volbeladen"
bewogen. Binnen in het ventiel is met de regel-
hefboom verbonden een bolvormige stift (8),
vrelke dient als steunpunt voor de zuigerbuis
(5). Hierdobr wordt de positie van deze laatste
bepaald, afhankelijk van de beladingspositie
van het voertuig.
îidens remmen komt bii aansluiting 1 rem-
lucht binnen, vrrelke via het openstaand klepje
13 in ruimte 14 komt. Wanneer deze druk de
waarde van 0,5 bar te boven gaat, wordt een
membraan 15 tegen een veer in omhoog gedrukt
en sluit klepie 13. Deze druk staat nu ook via bo-
ring 16 in verbinding met de ruimte boven mem-
braan 7. Ook zuiger 4 zal onder invloed van de
luchtdruk naar beneden gedrukt worden. Klep-
je 3 gaat aanliggen tegen zuigerbuis 5, enzal
deze doen afsteunen op stift 8. Bii nog verder
gaan van de zuiger zal klepie 3 geopend worden,
waardoor de remlucht kan doorstromen via
aansf uiting 2 naar de bedrijfsremaansluiting van
de veerremcilinders op de achteras. Tevens komt
de ruimte onder membraan 7 onder dezelfde
druk te staan. Jrlaarmate de zuiger verder naar
beneden bewogen is, is het membraan verder vrij
gekomen van de ruggen (101 in het huis en aan
gaan liggen tegen de vleugels (12! welke met de
zuiger zijn verbonden. Het werkzame oppervlak
van het membraan wordt daardoor geleidelijk
vergroot. Als het voertuig gedeeltelijk beladen
is zal dit oppervlak groter zijn dan dat van de
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p1= ingestuurde druk
p2=uitgestuurde druk

bovenzijde van de zuiger. Wanneer de druk bo-

ven de zuiger plus de druk boven het mem-
braan (0,5 bar) overwonnen wordt door de

druk onder membraan 7, dan wordt de zuiger
uner omhoog gedrukt totdat klepje 3 weer ge-

sloten is. De evenwichtstoestand is nu bereikt.
Hoe zwaarder de belading van het voertuig is,

hoe hoger de positie van de bedieningshefboom
en daarmee van de zuiger, hoe kleiner het werk-
zame oppervlak van het membraan, des te gro-
ter zal de uitgestuurde druk moeten worden om
evenwicht te maken. Bíj max. toegestane bela-
ding zal het regelventiel open blijven staan, en
wordt dus de volle druk doorgestuurd. Bij mini-
male belading zal daarentegen de remdruk max.
gereduceerd worden.
Wanneer de remmen worden gelost, valt de druk
bij aansluiting 1 weg. De druk welke nog heerst
in de ruimte onder membraan 7 drukt de zuiger
in zijn hoogste stand en zal dan ontwijken door
de nu geopende zuigerbuis en de ontluchting E.
De omloopleiding (11) zorgn eryoor, dat via
zuigertje 9 de stift I ondersteund wordt, zodat
er evenwicht is tussen de naar boven en naar
beneden gerichte krachten op de stift.

ONDERHOUD

Er is geen bijzonder onderhoud nodig.
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AFSTE LG EG EVENS AUTOMATISCH E LAST.
AFHANKELIJKE REMREGELING

1. Kontroleer de bevestiging van de verende
hefboom aan de as en de gangbaarheid
van deze hefboom en de regelhefboom
van de regelaar.

2. Stel de lengte L (zie fig. 1) van de regel-
hefboom af volgens de tabel.

3. Sluit manometer 1 aan op de beproevings -

aansluiting op het regelventiel.
4. Sluit manometer 2 aan op de beproevings-

aansluiting op één der veerremcilinders
(: bedriifsremaansluiting) van de achteras.

5. Keteldruk tijdens afstelling 6,5 bar (kg/
cr2). Deze druk niet af te lezen op de
luchtdrukmeter op het instrumentenpaneel,
daar deze te grof aanwijst, maarop een goe-
de manometer.

6. Bij volledig beladen voertuigen, d.w.z. met
max. achterasbelasting, moet de regelhef-
boom van de regelaar een hoek van 3@
! 20 naar boven maken (hoek X, zie fig. 1).
In deze stand van de hefboom moet de
remdruk praktisch ongereduceerd worden
doorgestuurd.

7, Hoek X wordt ingesteld door de lengte \ran
de verticale verbindingsstang (3), die ge-

monteerd is in de rubbermof van de ver-6n-

de hefboom, juist te kiezen.
De insteekdiepte van de verbindingstan-
gen in de rubbermoffen moet zijn : mini'
maal 45 mm, max. 55 mm. (zie fig. 2).

BELANGRIJK

Als hoek X aan het ventiel wordt ingesteld, moet
dit gebeuren door lengteverandering van de ver-
ticale verbindingsstang 3. Indien het nodig is de
aanwezige stang in te korten of te vervangen
door een langere, gebruik dan piip met een bur-
tendiameter van 8 mm. Instelling van de maat
L, anders dan in de tabel aangegeven, geeft een
onjuiste spreiding van de regeling.

Indien men niet in de gelegenheid is het voer-
tuig af te stellen volgens de hierboven beschre-
ven methode, dan dient men als volgt te hande-
len :

Meet eerst de achterasbelasting.
Zorgdat de keteldruk 6,5 bar (kg/crn21 ;s.

Trap het rempedaal volledig in.
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KONTROLE WAARDEN
AUTOMAT I SCH

LA STAFHANKELUK
REGELVENTIEL

TYPE

LVENT| EL O57@.-.-.
ACHTERVEER .. . . . .

DAF
HEFBOOMLENGTE L: "'

BU 6.5 BAR

7
I
9
î0

Lees op de manometer 2 de druk op de
bedrijfsremaansluiting van de veerremci-
linder at
Vergelijk deze waarde met die uit onder-
staande tabel. Deze gegevens staan ook
vermeld op het instructieplaatje, wat op
een der deurstijlen van de cabine is aange-
bracht.
Indien de gemeten vuaarde afwijkt, dan
de lengite van de verticale stang verande-
ren, totdat de waarde volgens tabel bereikt
is.

OPMERKING

De vmarden in de tabel en op het instructie-
plaatje gelden alleen, als het oorspronkelijke
verenpakket op de achteras gemonteerd is.

2(Xn kg 5000 kg

3,6
3,6
3,9
3,1

TYPE

FA2200
FA2205
FT 2200
FT 22A5

2,6
2,6
2,9
2,3

2,2
2,3
2,2
1,9

3,0
3,0
3,4
2,7

TABEL
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Inrjien de achteras volbelast is (nist overbelatl,
dan moet het A.L.R. ventiel de volle remdruk
doorlaten.

L = lengrte regelhefboom van de remdrukrege
laar in mm.

p = uitgestuurde remdruk t0,2 in bar naar
achtenryvielen bij vol ingptrapt rempedaal,
bij een keteldruk van 6,5 bar en bij de ver-
melde achterasdruk in kg.
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AUTOMATISCFI LASTAFHANKELIJK REGELVENTIEL

UITVOERING

De aansluiting voor het ingaande commando
(î ) bevindt zich bovenaan in de ziikant van
het ventiel.

DOEL

Dit ventiel heeft tot doel de remkracht van de
remkamers afhankelijk van de belading van het
voertuig te regelen.

WERKING

Het regelventiel is aan het chassas bevestigd,
terwijl de regelhefboom (6) via stangen met de
achteras verbonden is. Wanneer het voertuig
wordt beladen, vermindert de afstand tusen
chasis en as. Hierdoor wordt de regelhefboom
vanuit positie "leeg" naar positie "volbeladen"
bewogen. Binnen in het ventiel is met de regel-
hefboom verbonden een bolvormige stift (81,

welke dient als Steunpunt voor de zui$erbuis
(51. Hierdoor wordt de positie van deze laatste
bepaald, afhankelijk van de beladingspositie
van het voertuig.
Tijdens remmen komt bii aansluiting I rem-
lucht binnen, welke via het openstaand klepie
13 in ruimte 14 komt. Wanneer deze druk de
waarde van 0,5 bar te boven gaat, wordt mem-
braan 15 tegen een veer in omhoog gedrukt en

sluit klepje 13. Deze druk staat nu ook via bo-
ring 16 in verbinding met de ruimte boven mem-
braan 7.
Ook zuiger 4 zal onder invloed van de lucht-
druk naar beneden gedrukt worden. Klepje 3
gaat aanliggon tegen zuigerbuis 5, en zal deze
doen afsteunen op stift 8. Bij nog verder gaan

van de zuiger zal klepje 3 geopend worden,
waardoor de remlucht kan doorstromen via
aansf uiting 2 naar de bedrijfsremaansluiting van
de veerremcilinders op de achteras. Tevens
komt de ruimte onder membraan 7 onder de-
zelfde druk te staan. Naarmate de zuiger verder
naar beneden bewogen is, is het membraan
verder vrij gekomen van de ruggen (10) in het
huis en aan gaan liggen tegen de vleugels (12)

welke met de zuiger zijn verbonden. Het werkza-
me oppervlak van het membraan wordt daar-
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door geleidelijk vergroot. Als het voertuig gedeel-

teliik beladen is zal dit oppervlak groter ziin dan

dat van de bovenzijde van de zuiger. Wanneer de

druk boven de zuiger plus de druk boven het
rnembraan (0,5 bar) overwonnen wordt door de

druk onder membraan 7, dan wordt de zuiger
weer omhoog gedrukt totdat klepie 3 weer ge-

sloten is. De evenwichtstoestand is nu bereikt.
Hoe zranarder de belading van het voertuig is,
hoe hoger de positie rran de bedieningshefboom
en daarmee van de zuiger, hoe kleiner het werk-
zame oppervlak rran het membraan, des te gro-
ter zal de uitgestuurde druk moeten worden om
evenwicht te maken. Bij max. toegestane bela-
ding zal het regelventiel open blijven staan, en
wordt dus de volle druk doorgestuurd. Bij mini-
male beladingzal daarentegen de remdruk max.
gereduceerd worden.
Wanneer de remmen worden gelost, vatt de druk
bij aansluiting 1 weg. De druk rnnlke nog heerst
in de ruimte onder membnaan 7 drukt de zuiger
in zijn hoogste stand en zal dan ontwijken door
de nu geopende zuigerbuis en de ontluchting E.
De omloopleiding (111 zorgÉ ervoor, dat via
zuigertje 9 de stift 8 ondersteund wordt, zodat
er evenwicht is tussen de naar boven en naar be-
neden gerichte krachten op de stift.

ONDERHOUD

Er is geen bijzonder onderhoud nodig.
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Kontroleer de bevestiging van de verende
hefboom aan de as en de gangbaarheid
van deze hefboom en de regelhefboom
van de regelaar.
Stel de lengte L (zie fig. 1) van de regel-
hefboom af volgens de tabel.
Sluit manometer 1 aan op de beproevings-
aansluiting op het regelventiel.
Sluit manometer 2 aan op de beproevings-
aansluiting op één der veerremcilinders
(: bedrijfsremaansluiting) van de achteras.
Keteldruk tijdens afstelling 6,5 bar (6,5
kglcm2l. Deze druk niet af te lezen op de
luchtdrukmeter op het instrumentenpa-
neel, daar deze t-e grof aanwijst, maar op
een goede manometer.
Kontroleer nu de instelling van de verbin-
dingsstang 5 door de regelhefboom in 30o
positie te trekken (hoek X, fig.l). Nu moet
ook de andere aangegeven hoek X 30o
zijn. Zo niet. dan corrigeren door de leng-
teverandering van verbindingsstang 5 d.m.v.
de rubbermoffen.
Bij vof beladen voertuig , d.w.z. met max.
toegestane achterasbelasting moet de regel-
hefboom 3@ t 20 verdraaid staan {hoek
X, fig. 1).

- In deze stand van de hefboom n.oet C(.

remdruk praktisch ongereduceerd,rror-
den doorgestuurd.

Hoek X van de regelhefboom wordt inge-
steld door de lengrte van de verticale ver-
bindingssbng (3), die gemonteerd is in de

rubbermoffen, juist te kiezen. De insteek-
diepte van de stangen in de moffen moet
zijn : minimaal45 mm. en maximaal 65
mm. (zie fig. 2).
lndien het nodig is de aannrrezige stang in
te korten of te vervangen door een lange-
re, gebruik dan piip met een buitendiame-
ter van 8 mm. Instelling van de maat L,
anders dan in de tabel aangegeven. geeft
een onjuiste spreiding van de regeling.

7.
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BELANGRIJK

Als hoek X aan het ventiel wordt ingestetd, moet
dit gebeuren door lengteverandering van de ver.
ticale verbindingstang 3. Indien het nodig is de
aanvrnzige stang in te korten of te vervangen door
een langere, gebruik dan pijp met een buitendia-
meter van 8 mm. Instelling van de maat L, anders
dan in de tabel is aangegeven, geeft een onjuuiste
spreiding van de regeling.

Indien men niet in de gelegenheid is het voer-
tuig af te stellen volgens de hierboven beschreven
methode, dan dient men als volgt te handelen:

Meet eerst de achterasbelasting.
Zorg dat de ketetdruk 6,5 bar (kg/cm2) is.
Trap het rempedaalvolledig In.
Lees op nnanometer 2 de druk op de be-
drijfsremaansluiting van de veerremcilin-
der af.
Vergelijk deze rruaarde met die uit onder-
staande tabel. Deze gegevens staan ook
vermeld op het instructieplaatie, wat op
een der deurstijlen van de cabine is aan-
gebrachtl
Indien de gemeten waarde afwijkt, dan
de lengte van de vefticale stang verande-
ren, totdat de rnmarde volgens de tabel be-
reikt is.

OPMERKING

De uaarden in de tabel en op het instruktie-
plaatje gelden alleen, als het oorspronkelijke
verenpakket op de achteras gemonteerd is.

4000 kg 7m0 kg

lndien de achteras volbelast is (niet overbelastl,
dan moet het A.L.R. ventiet de volle remdruk
doorlaten.

L = lengte regelhefboom van de remdrukrege-
laar in mm.

p = uitgestuurde remdruk t 0,2 in bar naar
achterwielen bij vol ingetrapt rempedaal,
bij een keteldruk van 6,5 bar en bij de ver-
melde achterasdruk in kg.

type

FAS 22OO

FAS 2205
3,0
2,9

2,8
2,8

3,6
3,3

3,3
3,1

4

TABEL


