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GV 80 DAFTrudts 3-1o-os
WE R KP LAATSI NSTR UCTI ES REVISIE

î . Veerdruk controle€pparaat
2. Trekker, prise.as en hoofd-

aslagers
4. Drijver, oliekeerring priseas

48x69 mm
5. Drijver, oliekeerring prisees

48x 65 mm
6. Meetklok houder
7. Spanplaten, afstelling hulp-

aslagers
9. Drijver, montage gedeelde

ring prise-as

1 0. Basistrekker, toplager hoofdas
î î. Verhittingsschijf, lagerboringen
12. Geleidingsstiften
13. Hijshaak
14. Bovenste drukring, controle

synchronisatie-i nrichtingen
15. Onderste drukring, controle

synch ronisatie-inrichti ngen
16. Drijver, gedeelde ring
î 7. Instelgereedschap, aanslagpen
1 8. Drijver, oliekeerringen prise-as

55x75 mm
1 9. Bi nnentrekker, afstandsri ng

in priseas
20. Basistrekker, binnentrekkers
21. Grijpstuk, rollagers hulpas

(18 rollen)
24. Grijpstuk, rollagers hulpas

(22rollenl
25. Grijpstuk, rollagerc, hulpas

(27 rollen) (25 rollen)
26. Drijver, afstandsring prise-as

27.Taats

DAF nr.
535212

535400

535422

535423
535430

535431

535986
535662
535667
535668
535669

535670

53567î
535672
535674

535703

535788
535790

535809

694769

694716
535820
535822
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GV 80 DAFTrudrs 3-to-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

l. Bout
2. Veerrlng
3. Lagerdeksel
4. Ollekeerrlng
5. Oliekeerring
6. Pakking
7. Vulrlng
8. Borgrlng
9. Gedeelde rlng

10. Ollespatplaat
I 1. Borgveer
12. Rollager
13. Ingaande as

i 4. Naaldlager
15, Tandwlel
16. Schakelrlng
17. Synchromeshrlng
'l8. Drukveer
19, Drukveer
20. Pal

21. Schakelmofdrager
22. Schakelmof
23. Plug

24. Schakelvork
25. Beschermbus
26. Stofkeerring
27. Ollekeerrlng
28. Naaldlager
29. Borgleer
30. Borgrlng
31. Gedeelde rlng
32. Pakklng
33. Schakelrlng
34. Vulrlng
35. Rollager
36. Rollager
37. Afstandrlng
38. Prlse-ss

39. Huls
40. Paspen

41. Pakking
42. Plug
43. Tapelnd
44. Veerring
45, Inbusbout
46. Moer
47. Yeerrlng
48. Tapeind
49. Bout
50. Plug
51. Deksel
52. Afrapplus
53. Deksel
54. Conlsch rollager
55. Hulpas
56. Conlsch tollager
57. Vulrlng
58. Lagerdeksel
59. Bout
60. Bout

61. Veerring
62. Plug

63. Plug

64. Deksel
65. O-ring
66. Aanslagpen
67. Aanslagring
68. Pal

69, Drukveer
70. Afdlchtrlng
71 . Plug
72. Vearrlng
73. Plug
74. Naaldlager
75. Synchromeshrlng
76. Vulrlng
77. Borgveer
78. Veerrlng

TECHNISCHE GEGEVENS

Axiale voorspanning buitenring van rollager 12
0-095 mm

Axiale yoorspanning buitenring van rollager 35
0-0Ob mm

Axiale speling van het tandwiel 15
0,02 -0,35
Meten: diepte maat of voelermaat.
(Deze speling ligt vast; alleen controleren).

Axiale speling van de hulpas 55
0,12-0,15 mm

Axiale spslang van het rollager 36
groter of gelijk aan 0,î mm
Meten: met de hand voelen;0,1 mm is juist

voelbaar.
(Deze speling ligt vast; alleen controleren).

Axiale speling van hst naaldlager 14
0 22-0,38 mm
Meten: dieptemaat of voelermaat.
(Deze speling ligt vast; alleen controleren).

Sliitagegrens van de synchromshringen 17 en
75
08 mm

Synch ron isatiespel in g

groter dan 0,6 mm

Synchronisatiedruk
270-344 N

Axiale voorspanning van de gedeelde ringen
9en3î
0,01-0,02 mm
Meten: micrometer en voelermaat.
(Deze voorspanning komt overeen met een
licht klempasing).

Axiale speling van de pluggen 23
Groter of gelijk aan 02 mm
Meten: voelermaat.
(Speling instellen door de schakelhefboom te
verplaatsen).

Axiale speling van de schakelvork 24
groter of gelijk aan 04 mm
Meten: dieptemaat
(Speling instellen door de schakelhefboom te
verplaatsen).

Veerkracht Yan de drukveren 18
L = 2625 mm
F = 85,5-103,5 N

Meten : dieptemaat en veerdrukcontrole-appa-
raat535212.

(L: lengite van de veer onder de genoemde be-
lasting, F: veerkracht).



Veerkracht van drukveren î9 Dikte vulring 9
L= 27,7 mm 6,7;6,8;6,9;7,0 mm
F = 29-35 N

Meten: dieptemaat, veerdrukcontrole-appa- Dikte borgvwr 29
raat535212 2,5O;2,55i2,60;2,65 mm

(L: lengte van de veer onder de genoemde be-
lasting F: veerkracht). Dikte gedeelde ring 31

69;6,2;6,4; 6,6; 6,8;7 ,Oi7 ,2;7 ,4;7 ,6;7 ,8;
Veerkracht van de drukveer 69 8,0;8,2 mm
L = 31,5 mm
F = g0-gg N Dikb vulring 34

Meten: dieptemaat, veerdrukcontroleappa- 0,6;0,8; 1'O;12;1 A;7,6;1,8;29;2p. mm.

raat535212.
( L: lengite van de veer onder de genoemde be- Dikte vulring 57 .
fasting;F: veerkracht). 1 

'85; 
190; 1 95;290;295;2,1O;2,15;22O;

2 25 ; 2 3O; 2 35 ; 2,4O ; 2 45; 2 FO : 2,s5 ; 2,6O

Aanhaalmoment van de aftapplug 52 mm'

5o Nm 
Dikte aanslagring 67

Aanhaafmoment van de niveuplug 63 1 F;1 F;2,O;22;2A;2,6 mm.

5o Nm 
Dikte vutring 76

Dikte vulring 7 02;03 mm'

02;0,3 mm



GV 80 DAFTruds 3-1o-o5
RKPLAATSINSTRUCTIES

BESCHRIJVING

De voorschakelbak verdubbelt het aantal ver-
snel lingen van de versnelli ngsbak.
De voorschakelbak bevat een steltandwielen
met schuine vertanding, Het ene is draaibaar
aangebracht op de ingaande as, het andere is
op een spievertanding aan de voorzijde van de
hulpas van de versnellingsbak aangebracht. De
priseas van de versnellingsbak, die van een
speciale uitvoering is, is inwendig in de ingaan-
de as gelagerd.

Men kan nu naar keuze gebruik maken van de
primaire reductie van de versnellingsbak, of de
reductie van de voorschakelbak. Dit geschiedt
door de ingaande as ofwel met de prise-as van
de versnellingsbak, ofwel met het tandwiel te
verbinden.
Het schakelen geschiedt door middelvan een
Bspercynchronisatie-inrichting (zie AK/S
6-€0 revisie. De schakelmof wordt verplaatst
door middelvan een schakelvork, die vast is
bevestigd op een draaias.
Aan de buitenzijde van het huis is op de draai-
as een hefboom aangebracht, die door een
dubbelwerkende luchtdrukcilinder wordt
verplaatst.

UIT ELKAAR NEMEN

- Uitbouwen versnellingsbak, met GV bak:
Zie het betreffende hoofdstuk.

- GV bak losnemen van versnellingsbak:
Zie hoofdstuk Revisie AK/S 6-80, of

AK/S 6-65

1L
1H
2L
2H
3L
3H
4L
4H
5L
5H
6L
6H
RL
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Huishelften scheiden.
1. Verwijder de bouten 49 en de inbusbou-

ten 45.

2. Breng zoals afgebeeld, twee lange bouten
aan en tik met behulp van een zachte ha-
mer op deze bouten. De twee helften van
het huis worden gmcheiden.

3. Neem de schakelvork2{ uit de voorste
helft van het huis 39.

:R



GV 80 InFTrudts 3-ro-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

4. Markeer de stand van de schakelhefboom
62,op de schakelvork.
Draai de moer 59 los en neem de schakel-
hefboom van de schakelvork.

5. Neem de overige delen van de schakelvork.

Priseas
6. Span de prise-as 38 voorzichtig tussen

zachte spanplaten in de bankschroef, en
venrijder met behulp van twee schroeve-
draaiers de borgring 30.
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7. Tik met behulp van een zachte drijver de
gedeelte ring 31 uit de ringvormige groef.

8. Druk met behulp van twee hefbomen de
schakelring 33 van de priseas.

9. 1. Borgring 30
3. Gedeelde ring 31

4. Afstandring 37
5. Rollager 36



GV 80 InFliudls 3-io-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

10. Neem de achterste helft van het huis 39
van de priseas 38 en neem de prise-as uit
de bankschroef.

î 1. Plaats de prise-as 38 met het rollager 3,5
op een géschikte bus en pers de prise-as

uit het rollager.

12. Verwijder de bouten 1 en neem de koker-
schuifbus 3 van de vqrrste helft van het
huis 39.

o oo o o
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î 3. Neem de oliespatplaat 10 uit de koker-
schuifbus. Verwijder de twee oliekeer-
ringen.

Ingaande as en hulpas
14. Verwijder de vulringen 7.

15. Verwijder de borgring 29 en neem de syn-
chronisatie-inrichting van de ingaande as.

:\-4e\)l
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GV 80 DAFlhrd6 3-to-os
ERKPLAATSINSTRUCTIES

16. Neem het tandwiel 15 en het naaldlager
van de ingaande as en neem de schakelring
16 van het tandwiel.

17. Neem de hulpas 55 uit de voorste helft
van het huis.

18. Verwijder de plug 71 de afdichtring 7O,de
drukveer 69 en de pal 68.

69
71
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19. Stoot het deksel64 met behulp van de

aanslagpen 66 uit het huis en verwiider de

aanslagpen.

20. Neem het deksel 58 van het huis, en ver-
wijder de vulringen.

21. Venrijder uit de voorcte helft van het huis
de buitenring van het conische rollager en
tik de buitenring van het conische rollager
via de twee gaten uit de achterste helft
van het huis.



GV 80 DAFTrudcs 3-io-os
WE R KP LAATS I NSTR UCTI ES

22.Trek de beide conische rollagers van de
hulpas.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
trekker 535662 voorzien van de grijper:

694769 (22 rollen)
694769 (25 en 27 rollenl
535809 (18 rollen) voor het conisch
rollager.

De grijper moet zo op het lager worden
geplaatst, dat voor het kiikgat een rol
zichtbaar is.
Opm: De spil van de trekker 535662

wordt d.m.v. taats 535882 op de as

afgesteund.

23. Druk met behulp van twee schroevedraai-
ers de borgring 8 van de gedeelde ring 9.
De borgring moet worden vernieuwd. Ver-
wijder ook de borgveer î 1 uit de buiten-
ring van het rollager.

24. Drijt met behulp van een zachte drijver de
gedeelde ring 9 uit de ringvormige groef.

REVISIE

694769
694716
535809
535822

ry<)
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25. Neem de ingaande as uit het huis en breng
de trekker 535400 + taats 535822 aan in
de groef van het rollager 12.
Span de trekker in de bankschroef en trek
het rollager van de ingaande as.

26. Verwiider de beide synchromeshringen 17

en 75 en neem de schakelmof 22 van de
schakelmofdrager 21.
Vang de pallen 20 en de drukveren 18 en
19 bijvoorbeeld met behulp van een doek
op.

27. - Klem de ingaande as l3 met de lagerbo-
ring omhoog gericht tussen zachte span-
platen in de bankschroef.

- Brengde binnentrekker S3b7B8 zo aan,
dat de rand achter het rollager grijpt.

- Bevestig de basistrekker b3S790 aan de
binnentrekker en laat de armen op de
ingaande as rusten.

- Trek het rollager en de afstandsring uit
de ingaande as.

2. Synchromehrlng 17 en 7b
3. Pallen 20
4. Drukveren 18 en 19
5. Schakelmofdrager 21
6. Schakelmof 22

535790

535788

16



GV 80 DAFTrudcs 3-1o-os
WE R KP LAATSI NST RUCTI ES

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Reinig alle onderdelen goed en controleer ze.
Let hierbij vooral op het volgende:

Lagers

Controleer de rollen en de loopringen op
putjes en andere beschadigingen.
Smeer de rollagers in met olie en contro-
leer de axiale en de radiale speling.

Tandwielen en hulpas
Controleer de tanden van de tandwielen
op puties.
Controleer de schakelvertanding op slii-
tage en beschadigingen.
Gontroleer de boringen van het tandwiel
15 op beschadigingen en buitensporige
slijtage.

lngaande as en prisecs
Controleer de loopvlakken van de naald-
lagers op beschadigingen en buitensporige
slijtage.
Controleer de spievertanding op vervor-
ming.
Controleer de binnenomtrek op beschadi-
ging en slijtage.

Schakelmof en schakelmofdrager
Controleer de schakelvertanding en de in-
wendige spievertanding op vervormi ngen,
beschadigingen en slijtage.

Schakelvork met rollen
Controleer op vervorming.
Controleer de rollen op slijtage en speling.
Controleer de loopvlakken van de naald-
lagers op slijtage en beschadiging.
Controleer de spievertanding op vervor-
ming.

Huis en deksels
Venarijder vloeibare pakking van de af-
dichwlakken.
Slijp bramen en andere beschadlgingen
weg.
Controleer het huis en de deksels op
scheuren.
Controleer de lagerboringen en de borsten,
waartegen de buitenringen van de lagers
drukken, op beschadigingen en slijtage.
Vemieuw alle oliekeerringen, pakkingen
en afdichtringen.
Breng op de buitenomtrek van de oliekeer-
ringen vloeibare pakking aan en breng
achter de afdichtlip siliconenvet, bijvoor-
beeld " West 1" aan.
In de teksten onder "ln elkaar zetten" is

ervan uitgegaan dat grafietpakkingen wor-
den toegepast.
Deze worden "droog" gemonteerd, dus
zonder vet of vloeibare pakking.
Let erop dat de smeerolieboringen vrij zijn
van vloeibare pakking en verontreiniging-
en.

17



IN ELI(AAR ZETTEN

lnstellen van de axiale speling van hulpas 55
1 . Venrvarm de conische rollagers 54 en 56

tot 85o C en breng ze zo aan op de hulp-
as 55, dat ze aanliggen tegen het tandwiel.
Laat de conische rollagers afkoelen.

2. Plaats de buitenringen van de conische rol-
lagers 54 en 56 in de boringen van het
huis 39.

3. Breng de hulpas 55 aan op zijn plaats en
bevestig de beide helften van het huis aan
elkaar door middel van alle bouten en in-
busbouten.
Breng wat olie aan op de conische rolla-
gers.

G)-E- - b\e, \
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GV 80 InFliud<s 3-1o-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

4. Breng nu de spanplaten 535431 aan.
Draai de bouten van de spanplaten net zo-
lang aan, tot bij het draaien van de hulpas
een geringe weerstand wordt gevoeld.

Op dit moment is de lagerspellng 0.

5. Breng een meetklok aan in de houder
535430.
Stel de meetklok op het huis in op 0.

6. Plaats de voet van de meetklok op de pak-
king en plaats de meetstift op de buiten-
ring van het conisch rollager en lees de
meetklok af.
Controleer of de buitenring van het rol-
lager gelijkmatig omlaag is gedrukt door
op twee tegenover elkaar gelegen plaatsen
te meten.
Neem een vulring 57, waarvan de dikte
O,12 - 0,15 mm kleiner is dan de waarde,
die op de meetklok is afgelezen.
Neem het huis weer uit elkaar.

19
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1. Synchromeshring
2. Schakelrlng
3. Voelermaat

Synchronisatie-inrichting
7. 1. Schakelringen 16 en 3Íf

2. Synchromeshringen 17 en75
3. Pallen 20
4. Drukveren 18 en 19
5. Schakelmofdrager 21

6. Schakelmof 22

8. - Plaats de synchromeshring 17 op de
schakelring 16.

- Zorg ervoor, dat de conu$en gelijkma-
tig aanliggen, door de synchromeshring-
en te draaien.

9. - Meet met behulp van een voelermaat de
afstand tussen het platte vlak van de
synchromeshring en het platte vlak van
de schakelring. Meet op twee tegenover
elkaar gelegen plaatsen.

- Het gemiddelde van de twee gemeten
afstanden moet minimaal0,S mm be-
dragen.
Indien de synchromeshring hieraan niet
voldoet moet hij worden vernieuwd.
Controleer in dat geval ook de conus
van de schakelring op slijtage.

- Herhaal de meting met de schakelring
en de synchromeshring 75.

20



GV 80 DAFTTd<s 3-1o-os
WE R KP LAATSI NSTRUCTI ES

10. Breng de schakelring 16 aan op het tand-
wiel 15 en controleer of hii goed aanligt.

11. Pfaat de synchromeshring 17 op de scha-
kelring. Zorg ervoor, door de synchro-
meshring te draaien, dat de conussen ge-
lijkmatig aanliggen.

12. Breng de schakelmofdrager 21 in de juiste
stand op de synchromeshring.
Zorg ervoor, dat de plaats waar de scha-
kelmofdrager tegen het tandwiel ligt, goed
schoon is. 21

17

21
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13. Meet met behulp van een voelermaat de
sy nch ron i mt iespe I i n g.

De speling moet minimaal0,6 mm bedra-
gen; een voelermaat van 0,6 mm moet aan

de gehele omtrek gemakkelijk tussen de
schakelmofdrager 21 en de synchromesh-
ring 17 door kunnen worden bewogen.

Neem de onderdelen weer van elkaar en

zorg dat ze niet worden verwisseld.

14. Plaats de pallen 20 en de drukveren 18 en
19 in de boringen van de schakelmofdra-
ger 21.

î5. Breng de schakelmot 22 aan op de scha-
kelmofdrager 21.
Druk de pallen 20 met behulp van een
rchroevedraaier in en plaats ze in de uit-
sparing van de tanden van de schakelmof-
drager.

22



GV 80 InFTrudcs 3-1o-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

16. Plaats de synchromeshring 17 op de scha-
kelmofdrager 21.
De aanslagnokken moet worden geplaatst
in de uitsparingen van de schakelmofdra-
ger, die zich bii de pallen 20 bevinden.

17. - Plaats de synchronisatie-inrichting op
de drukring 535671.

- Draai de bovenste synchromeshring zo,
dat.de vertanding rechtstreeks in de ver-
tanding van de schakelmof kan glijden.

- Plaats de drukring 535670 op de bo-
venste synchromeshring en plaats op de
drukring het veerdrukcontroleepparaat
535212.

- Druk nu gelijkmatig steeds harder op
het veerdrukcontrole-apparaat en lees
de kracht af, waarbij de schakelmofdra-
ger omlaag beweegt.
Deze kracht moet 265 - 343 N bedra-
gen.

- Voer de meting enkele malen achtereen
uit.

- Draai de synchronisatie-inrichting om
en voer de meting ook uit in de andere
richting.

- Indien de afgelezen kracht niet juist is,
moeten de drukveren î8 en 19 worden
vernieuurd.

Ingaande as

18. 1. Ingaande as 13
2. Lagordeksel 3
3. Gedeelde ring 9
4. Borgplaat (in laarste uiwoering niet aanwezigl
5. Borgring 8
6. Priss-as 38
7. Oliestuwplaat 10

. 8. Afstandring 37
9. Rollager 36

1. Veerdru kcontroleapparaat 535212
2. Drukrlng 535670
3, Synchronisatieinrichting
4. Drukring 535671



19. Breng op het rollager 36 lagervet aan en
breng het rollager aan in de boring van de
ingaande as 13.
Breng met behulp van de drijver 535820
de afstandring 37 aan in de boring tot hij
juist een vlak vormt met de kleine borst in
de boring. De axiale speling van het rol-
lager moet nu minimaal 0,î mm bedragen.

20. Breng de schakelring 16 aan op het tand-
wiel 15. De schakelring moet met een
schuifpassing passen op de vertanding van
het tandwiel. Indien een nieuwe schakel-
ring niet goed past moet een andere worden
genomen.

21 .Yerwarm het rollager 12 tot 85o C en
breng het aan op de ingaande as 13.
Zorg dat de kraag van de binnenring om-
hoog is gericht en dat ook de groef in de
buitenring zich aan de bovenzijde bevindt.
Let erop, dat het rollager goed aanligt.

24
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22. Drijt de gedeelde ring g met behulp van de
drijver 535986 in de groef.
De gedeelde ring moet passen met een
voorspanning van 0,01 -O,O2 mm, hetgeen
overeenkomt met een lichte klempassing.

23. Breng de borgring 8 aan over de gedeelde
ring 9. De borgkraag moet naar het rolla-
ger 12 zijn gericht.
Borg de borgring door de borgkraag op
drie plaatsen met behulp van een doorslag
om te tikken.
Breng de borgveer I 1 aan.

24. Verhit de verhittingsschijf 535667 tot
150o C en plaats hem in de lagerboring
van de voorcte helft van het huis 39 zodat
deze boring tot 70o C wordt verwarmd.

53566

25



25. Breng de ingaande as aan. De borgveer 1 1

moet aanliggen tegen het huis 39.

26. Breng hst deksel 64 met de O-ring 65 aan

in het huis. Het deksel moet aanliggen te-
gen de borst in de boring.

Kokerschuifbus
27.Zorg dat de borgveer 11 aanligt tegen het

huis en meet de afstand van de buitenring
van het rollager tot het huis.



GV 80 InFTruds 3-to-os
WE R KP LAATS I NSTR UCTI ES

28. Leg de pakking 6 op het afdichwlak van
de kokerschuifbus 3.
Meet de afstand van de pakking tot de
borst, waartegen de buitenring van het rol-
lager 12 drukt. Deze afstand moet O - O,Os
mm kleiner zijn dan debij2T vastgestetde
maat.
Corrigeer de afstand door middel van vul-
ringen 7.

29. Breng de oliekeerringen 4 en S aan in de
kokerschuifbus 3. Hiervoor zijn de drijverc
535422 (48 x 60),535423 (48 x 6E) en
535703 (55 x 75) benodigd.

30. Breng de oliespatplaat 10 aan in de koker-
schuifbus 3.

REVISIE

535122
535423
535703
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1 . Olletoorroerborlng
2. Olieretourboring

31. De stand van de kokerschuifbus is afhanke-
lijk van de inbouwpositie van de versnel-
lingsbak.
Afgebeeld zijn telkens een aanzicht op het
afdichtvlak van de kokerschuifbus en de
voozijde van het huis, waarop mEt een
onderbroken lijn de omtrek van de koker-
schuifbus is aangegeven.

32. Kleef de pakking 6 door middelvan vet
aan het afdichWlak van de kokerschuifbus
3 en kleef de vulring 7 op zijn plaats;
breng de kokercchuifbus 3 aan op het huis.
Breng de bouten met de veerringen aan.
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Hulpas inbouwen
33. Kleef de vulring 57, die is uitgezocht bij

punt 6, blz. 19, met behulp van vet aan
de buitenring van het conische rollager 56.
Breng op het afdichwlak van het lagerdek-
sel (58) de pakking aaan en breng het la-
gerdeksel aan op het huis.
De uitsparing voor de olietoevoer moet
corresponderen met de boring in het huis.

34. Draai de voorst helft van het huis om en
breng de hulpas 55 aan.

Synchronisatie-inrichting inbouwen
35. Breng op het naaldlager 14 wat olie aan en

breng het naaldlager aan op de ingaande as.

REVISIE
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36. Breng het tandwiel 15 aan op de ingaande

as en controleer met behulp van een diep-
temaat de axiale speling.
De axiale speling moet 020 - 0,35 mm be-
dragen.

37. - Verwarm de synchronisatie-inrichting
tot ongeveer 70o G.

- Breng de synchronisatie-inrichting aan
op de ingaande as.

- Zorg dat synchronisatie-inrichting goed

aanligrt en breng de borgveer aan.
De borgveer moet zonder speling in de
groef van de ingaande as passen en is
daarom in diverse dikten leverbaar.

Priseas
38. Controleer bij voorschakelbakken, die aan

een SSak worden gemonteerd, de passing
van de schakelvertanding van de prise-as
38 in de schakelring.
De prise-as moet met een schuifpassing in
de schakelring passen.

39. Breng de borgveer 77 aan in het rollager
35.35

-]\-4e\-4
tl-'ol' e'
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40. Breng de drukring van het rollager 35 aan
op de prise-as 38.
De afgeronde zijde van de blnnenomtrek
moet naar het tandwiel zijn gericht.
Verwarm het rollager 35 tot 85o C en
breng het aan op de prise-as. De kraag van
de binnenring moet van het tandwiel af
zijn gericht.Zorg ervoor dat het rollager
goed aanligt.

41. Alvorens de voorschakelbak verder in el-
kaar te zetten is het aan te bevelen om de
prisers te gebruiken om de versnellings-
bak eerst in elkaar te zetten (zie betreffende
hoofdstuk).

Plaats de priseas 38 in de achterste helft
van het huis.

42. Leg de pakking 41 op het afdichWlak en

meet de afstand van de buitenring van het
rollager 35 tot de pakking.
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43. Meet nu de afstand van de buitenring van
het rollager 35 tot de borgveer 77.
Deze maat moet 0 - 0,05 mm groter zijn
dan de onder 42 gemeten afstand.
Corrigeer door middel van de vulring 76.

M.Draai de achterste helft van het huis om
en meet de afttand van het afdichwlak tot
de binnenring van het rollager 35.

45. Breng op de synchronisatie-inrichting
de synchromeshring 75 en de schakelring
33 aan.

<_)
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46. Meet nu de afstand van het aanligvlak van
de schakelring 33 tot het afdichwlak van
de voorste helft van huis 39.
Deze afstand moet 08 mm kleiner zijn
dan de bij punt 44 gemeten afstand. Cor-
rigeer door middelvan de vulring 34.

47. Kleef de vulring 34 met behulp van vet op
de schakelring 33. Breng de schakelring
aan op de verbnding van de prisees 38
en zorg dat hij goed aanligt.

48. Breng de gedeelde ring 31 aan met behulp
van drijver 535672. De gedeelde ring moet
pa$ien met een voorspanning van 0Ol '
0,02 mm, dat wil zeggen een lichte klem'
passing.
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49. Breng de borgring 30 aan. Borg de borg-
ring door de borgkraag op drie plaatsen

met behulp van een doorslag om te tikken.

50. Meet de afstand van de achterzijde van de
schakelmof tot het afdichwlak van de
voorste helft van het huis.
De schakelmof 22, moet hierbii omlaag
zijn gedrukt, over de vertanding van de
schakelring 16.
Noteer de afstand.

51. Meet nu ter controle de afstand van het
afdichwlak van de achterste helft van het
huis tot de schakelring (33).
Deze afstand moet 18,0 - 18,2 mm groter
zijn dan de bijn 50 gemeten afstand.
Corrigeer zo nodig door een andere vul-
ring punt 46 te plaatsen.
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52.1 . Borgring 30
3. Gedeelde ring 31
4. Afstandring 37
5. Rollager 36

Aanslagpen, schakelvork inbouwen en af-
stellen
53. Breng de aanslagpen 66 in de juiste stand

aan in de achterste helft van het huis 39
aan de. zijde van het huis, waar de schakel-
ci linder wordt aangebracht.

54. Neem het instelgereedschap 535674. Dit
heeft twee zijden; op de ene zijde is "25,1
mm" ingeslagen, op de andere ziide "24,5
mm".
Indien de onder 50 gemeten afstand klei-
ner is dan 20 mm moet worden gemeten
gemeten met de zijde waar 24,5 mm is in-
geslagen.

Indien de onder 50 gemeten afstand gro-
ter is dan 20 mm moet worden gemeten
met de zijde waar 25,1 mm is ingeslagen.
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55. Breng de paspen van hEt instelgereedschap
aan in een van de boringen, die zich bii de
aanslagpen bevinden, afhankelijk van de
zijde, waarmee moet worden gemeten.

56. Breng het instelgereedschap met de vleu-
gelmoer aan. Het meewlak moet in de uit-
sparing van de aanslagpen worden ge-
plaatst.

57. Plaats nu het huis zoals afgebeeld en druk
de aanslagpen 66 tegen het instelgereed-
schap.

<J

u(i

36



GV 80 mFTrudcs 3-1o-os
RKPLAATSINSTRUCTIES REVISIE

58. Meet met behulp van een dieptemaat de
afstand van het afdichwlak van het huis
tot de aanslagpen 66. Er moet nu een aan-
slagring 67 worden gekozen met een dikte,
die gelijk is aan de gevonden afstand, ver-
meerderd met de dikte van de pakking 41.

Schakelvork
59. Breng op de schakelvork 24 de naaldlagers

28 en74, de oliekeerring2T en de stof-
keerring 26 aan,
Vergeet niet op de naaldlagers olie aan te
brengen en achter de afdichtlippen van de
oliekeerring en de stofkeerring siliconen-
vet.
De afdichtlip van de oliekeerring 27 met
naar het naaldlager 28 ziin gericht en de
afdichtlip van de stofkeerring 26 van het
naaldlager af .

60. Breng de beschermbus 25 aan op de scha-
kelvork en breng de schakelhefboom 62
aan, in dezelfde stand, waarin hij bij het
uit elkaar nemen werd aangetroffen, In-
dien een nieuwe schakelhefboom wordt
aangebracht, wordt de stand hiervan later
ingesteld.
Breng de bout, de veerring en de moer aan,
maar haal deze nog niet aan.
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61. Breng de aanslagpen 66 aan in de voorste
helft van het huis.

62. Breng de pal 68 en de drukveer 69 aan in
het huis.
Breng de plug 71 met de afdichtring 70
aan en haal de plug aan.
Plaats de aanslagpen zo, dat de pal in een
van de uitsparingen valt.

63. Breng vloeibare pakking aan op de buiten-
omtrek van de oliekeerring 27 en de stof-
keerring 26 en plaats de schakelvork24in
het huis.
De rollen 23 moeten in de groef van de
schakelmof 22en het lange uiteinde in de
uitsparing van de aanslagpen 66 worden
geplaatst,
Breng op de buitenomtrek van het deksel
51 vloeibare pakking aan en breng het
deksel aan.

O
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64. Breng op de afdichwlakken van de beide
helften van hst huis vloeibare pakking aan
en breng de achterste helft aan op de
voorste helft.

65. Breng de bouten 49 en de inbusbouten 45
aan. Haal alle bouten gelijkmatig en krui-
selings aan.

G.V. bak tegen versnellingsbak monteren:
Zie hoofdstuk "Revisie AK/S 6-80 of "Revi-
sie" AK/S 6-65.
Voor wat betreft het afstellen van de schakel-
cilinder, raadplege men eveneens een van de
beide hoofdstukken.
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