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HET TESTEN VAN DE LUCHTDRUKINSTALLATIE
OP EEN VRACHTWAGEN-AANHANGWAGEN
COMBINATIE

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1. Ga na wat voor voertuig moet worden door-
gemeten.
Basisinstallatie (kringverdeling) met eventuele
uitbreidingen.

2. Bepaal de werkdruk van de luchtdrukinstalla-
tie op de truck.

- Twee leiding g voeding en commando
6,35-7,2 kg/cm2
(90-95 p.s.i.).

- Extra één leiding --5 voeding en commando
aansluiting d.m.v. drukafval -

keteldruk
4,8-5,3 kg/cm2
(67-71 p.s.i.).

Bepaal de werkdruk van de luchtdrukinstallatie
op de aanhangwagen.

- Twee leiding--à keteldruk 6,35-7,2k9/cm2
(90-95 p.s.i.).

- Eén leiding -9 keteldruk 4,8-5,3 kg/cm2
(67-71 p.s.i.).

- Gecombineerde
één + twee leiding € keteldruk

4,8-5,3 kg/cm2
(67-71 p.s.i.).
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3. Controleer of de ketels afgetapt zijn.

4. Controleer de remschoenafstelling. Stel zono-
dig nauwkeurig af.

5. Zorg dat tijdens het meten de ketels goed
gevuld blijven.

6. Sluit nu beide manometers als volgt aan:
Een manometer op de remkamer van de ach-
terste as van de aanhangwagen.
Een manometer op de remkamer (aansluiting
service brake) van de achterste as van de
truck.

Opmerklng: De leiding moet bij de remkamer wor-
den losgemaakt. Een zelf te maken
hulpkoppeling met manometeraan-
sluiting moet nu tussen de leiding en
de aansluiting van de remkamer (aan-
sluiting service brake) worden aange-
bracht.
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Wilzigingen voorbehouden
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remkamer
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remhelboom
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METEN

Wanneer de voetremklep geheel is ingetrapt, moe-
ten beide manometers een waarde van 7,2 kg/cmz
(95 p.s.i.) aangegeven (standaard tweekring -twee
leiding). Dg .1et1(lgchtregelaar op de aanhang-
wagen moet hierbij in de sland ,,Vdllast" staan.
Voorllllng: T-rqcklq van bovengenoemde serie zijn

nlet uitgerust met een voetremklep m-et
instelbare voorijling. Een speciale set
kan achteraf, wanneer de omstandig-
heden dit noodzakelijk maken, wordeh
aangebracht (DAF no. 503367).

Het moet mogelijk zijn, na aanspreken van beide
kringen, bij langzaam remmen en lossen, een ge-
leidelijke drukwijziging te veroorzaken zonder
grotere sprongen dan 0,3 kg/cm2 op beide kringen.
Wanneer een aanhangwagen met één leiding (of
een combinatie van één + twee leiding) (keteldruk
4,8-5,3 kg/cm2,67-71 p.s.i.) reminstallatie op de
truck is aangesloten (dus dan is de truck voorzien
van een extra één leiding aansluiting) wordt weer
op de zelfde punten gemeten.
De aanhangwagen zal voorijlen door toepassing
van de aanhangwagenremklep (DAF no. S8gS12 -
161S27, W: 471.200.008.0).
Wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk
maken, kan een aanhangwagenremklep met grote-
re voorijling worden gemonteerd (DAF no. S41108
-, 1 61 S30, W : 47 1.20O.1O2.O1.
Sluit de manometers aan. Bij een druk van
1 kg/cm2 gemeten op kring ll moet op de mano-
meter van kring I een druk van 1,0-1,3 kg/cm2
worden afgelezen.
Wanneer de voetremklep geheel is ingetrapt, zal de
manometervan krlng ll een waardevanT,2kglcmz
(95 p.s.i.) aangeven terwijl de manometer van
kring I een waarde van 5,3 kg/cm2 (71 p.s.i.) moet
aangeven.

2

Bij bovengenoemde meting komt een eventuele
storing in de luchtdrukinstallatie van de combina-
tie aan het licht. Vervolgens moet worden bepaald
of de storing op de truck of op de aanhangwagen
zit.
Wanneer, biJ doormeten, de truck geen afwijking
vertoont, zal zonder meer de storing op de aan-
hangwagen zitten. Zit de storing op de iruck, dan
kan de aanhangwagen toch goed zljn.
Sluit nu de beide manometers als volgt aan:

Een manometer op de remkamer (aansluiting
service brake) van de achteras van de truck
(kring ll).
Een manometer op de koppelingskop van de
commandolelding achterop de truck (kring l).

Wanneer de voetremklep wordt ingetrapt moeten
de..wijzers op beide manometers gétilftílAig en in
gelijke waarde oplopen. Het moet rirofetijt< ziln,
na aanspreken van beide kringen, bij langzaam
remmen en lossen een geleídelijke drukwijziging
te veroozaken zonder grotere sprongen dan- 0,3
kglcml op- beide kringen. Wanneer de voetremklep
geheel is íngetrapt moeten beide manometers een
waarde van 7,2 Kg/cmz aangeven.
Wanneer een extra één leiding aansluiting is aan-
gebracht, zal bij een druk van t kg/cm2 -qemeten
op krlng ll een drukafval worden véroozàakt van
].,3-.1,8 kg/cmz gemeten op de één leiding koppe-
lingskop.

Toellchtlng: De drukafval houdt in dat aanvanke-
lijk, voordat er wordt geremd, een
druk heerste van 5,3 kg/cmz (71 p.s.i.).
Deze waarde valt nu af van S,3 kglcm2
(71 p.s.i.) naar 3,5-4,0 kg/cmz
(49-56 p.s.i.).
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Aanhangwagenremklep Druk op krlng ll Drukafval gemeten op
de één leldlng koppellngskop

DAF no. 583512
Westinghouse no. 47 1.2O0.008.0

1 kglcm2 (14 p.s.i.) 1,3-1,8 kg/cm2 (18-25 p.s.i.)

DAF no.541108
Westinghous e no. 4T 1.2O0. 1 02.0

1 kg/cmz (14 p.s.i.) 2,0-2,5 kg/cmz (28-35 p.s.i.)
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