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BENAMING VAN DE ONDERDELEN

1. Voorraadtank

2. Vuldop

9. Zeet

4. Moer

5. Afdichtring
6. Nppel
7. Klembeugel

8. Leiding

9. Koppelstuk

10. Steun

11. Veerring

12. Bout

13. Veerring

14. Moer

15. Afdichtring
16. Slang
'17. Koppelstuk

18. Veerring

19. Moer

20. Leiding

21. Steun

22. Koppelstuk

23. Veerrlng

24. Moer

25. Aldichtring
26. Slang

27. Banjobout

28, Afdichtrlng
29. SmeernipPel

30. Borgveer

31. Splitpen

32. Kop-pen

33. Drukstang

34. Veerring

35. Bout

36. Hulpcilinder
37. Stofhoes

38. Zulger
39. Manchet

40. OntluchtingsniPPel

41. Sluitring
42. Moel
43. Stelbout

44. Veerring

45. Bout

46. Trekveer

47. Veerrlng

48. Slang

49. Moer

50. SmeernlPPel

51. Schulfstuk

52. Druklager

53. Smeernippel

54. OntkopPelingsas

55. Ringspie

56. Bout

57. Veerring

58. Ontkoppelingsvork
59. Bout

60. Hefboom

61. Moer

62. Strip
63. Hefboom

64, Trekveer

65. Veerrlng

66. Smeernippel

67. Hoofdcilinder
68. Restdrukventiel

69. Drukveer

70. Zulger
71. Manchet

72. Aanslagring

73. Borgveer

74. Stofhoes

75. Drukstang

76. Wartelmoer

77. Afdichtring
78. BanJo

79. BanJobout

80. Leidlng

81. Moer

82. Gaffel

83. Splltpen

84. Kop-pen
85. Schalm
86. Borgveer

87. Sluitrlng
88. Trekveer

89. Moer

90. Koppelstuk

91. Moer

92. Koppellngspedaal

93. Lagerbus

94. Pen

95. Aanslagbout

96. Moer

97. Lagerstuk

98. Moer

99. Bout

100. Veerring

101. Pedaalrubber

102. Bout
103. Veerrlng

104. Kolom

105. Bout
106. Veerrlng

107. Aanslagbout

108. Slultring

TECHNISCHE GEGEVENS

Speling tussen de drukstang (75)
en de zuiger (70) van de hoofd-
cilinder

Speling tussen de stelbout (zf3)
en de hefboom (63)

: juist voelbaar
met de hand
aan het pèdaal

:2mm

Afstand pedaal tot vloer
Slag van pedaal
Vloeistof

: 195 mm
: 200 mm
: remvloeistof

met de specifi-
catie SAE-J-1703a

HOOFDCILINDER

Ullbouwen
Neem maatregelen om de remvloeistof te kun-
nen opvangen en neem de leidingen (76) en
(80) van de hoofdcilinder af.
Verwijder de twee bouten (102).
Neem de hoofdcilinder uit de wagen.

lnbouwen
Inbouwen geschiedt in de omgekeerde volgorde.
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lnstellen van de slag van de hooldclllnder
De slag van de hoofdcilinder wordt bepaald door
de instelling van de aanslagbouten (9S)'en (1OZ).
Stel eerst de bovenste aanslagbout (g5) zo'in, dat
het pedaal zich 195 mm boven de vloer'van de ca-
bine bevindt (fig. 1). Daarna dient de onderste
aansfagbout (107) zo te worden ingesteld, dat de
slag van het pedaat 200 mm is (fig. 2).

Inslellen van de vrlle slag van het koppeilngspe-
daal
De drukstang (75) dient zo te worden ingesteld
dat h€t pedaal een kleine vrije slag heeft, die juist
met hand voelbaar is. Dit is noodzakelijk om er
zeker van te zijn dat de compensatie-opening in de
hoofdcif inder vrij is (zie tig.2l.

Ult elkaar nemen
Venrijder de stofhoes (74).
Venrvijder de borgveer (73).
De overige onderdelen kunnen nu worden ver-
wijderd.

Inspecleren
Reinig alle onderdelen in spiritus.
Droog de onderdelen, bijvoorbeeld met behulp
van perslucht.
Controleer de rubber onderdelen zeer zorg-
vuldig op beschadiging.
Controleer de zuiger en de cilinder op be-
schadiging.
Controleer of de compensatie-opening niet
verstopt is.

ln elkaar zetten
Smeer alle onderdelen in met remvloeistof en
monteer ze. Let erop dat de afdichtlip in de goede
richting wordt gemonteerd (zie fig. g).

HULPCILINDER

Ultbouwen
Neem maatregelen om de remvloeistof te kun-
nen opvangen en neem de leiding van de cilin-
der af.
Verwijder de bouten (35).

lnbouwen
Het inbouwen geschiedt in de omgekeerde volg-
orde.

Ult elkaar nemen
Venrvljder de stofhoes (97).
Venrijder de zuiger, bijvoorbeeld met behulp
van perslucht.

Inspecteren
Controleer de onderdelen op dezelfde wijze als
beschreven bij de hoofdcilinder.

In elkaar zetten
Smeer alle onderdelen in met remvloeistof en
monteer ze. Let erop dat de afdichtlip in de goede
richting wordt gemonteerd (fig. 4).
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ONTLUCHTEN

Met ontluch[ngsapparaat
Draai de vuldop (2) van de voorraadtank (1).
Sluit het ontluchtingsapparaat aan op de ont-
luchtingsnippel van de hulpcilinder,
Draai de ontluchtingsnippel open.
Sluit de ontluchtingsnippel als de vloeistof in
de voorraadtank het juiste niveau heeft bereikt.

ONTKOPPELI NGSMECHAN ISME

Het druklager is geheel gesloten en voor zijn le-
vensduur van smeermiddel voorzien. Het mag dus
niet worden uitgewassen.

Zonder onlluchllngsapparaat
Vul de voorraadtank.
Vultijdens het ontluchten telkens de voorraad-
tank om te voorkomen dat opnieuw lucht in
het systeem komt.
Schuif het ene einde van een slàng over de
ontluchtingsnippel van de hulpcilinder en
dompel het andere einde in een glazen potje
dat gedeeltelijk is gevuld met remvloeistof.
Draai de ontluchtingsnippel open.
Trap het koppelingspedaal in en draai de ont-
luchtingsnippel weer dicht, juist voordat het
koppelingspedaal het einde van zijn slag be-
reikt.
Herhaal dit tot in het glazen potje geen lucht-
bellen meer opstijgen.

De einden van de ontkoppellngsvork (58) moeten
het schuifstuk (51) gelijktijdig aandrukken. De
slang (48) mag deze beweging niet belemmeren.
Vervang de trekveer (46) indien deze ziin spanning
heeft verloren.
De lagering van de ontkoppellngsas (54) mag niet
te veel speling hebben.


