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REVISIE SCHAKELCILINDER

Voorschakelbak, typen GV 70, GV 80, GV 90
Versnell ingsbak, typen

INHOUD

5K/S 90 GP
srvs î10 GP

Technische gegevens blz.1
Uitbouwen schakelcilinder blz.1
Uit elkaar nemen blz. 1

Gontroleren van de onderdelen blz.2
f n efkaar zetten b)2.2
f nbouwen van de schakelcilinder blz.2

TECHNISCHE GEGEVENS

Slag van schakelcilinder 58 mm

Verstelmogeliikheid van gaffel 12 mm

U ITBOUWEN SCHAKE LCI LINDER

Zie hoofdstuk 3- 02

UIT ELKAAR NEMEN

- Neem de balg 45 van de schakelcilinder 57.
Draai de moer 55 los en veruvijder de gaffel
47 en de balg van de zuiger 58.

- Veruvijder de bouten en de veerringen en
neern het deksel 6î van de schakelcilinder
57. Verwijder zonodig de lagerbus 41 uit
het deksel.
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Fig.4

- Neem de zuiger 58 uit de schakelcilinder
57.
De afdichtring 56 kan nu worden venrvij-
derd.

- De manchet 59 kan nu van de zuiger 58
worden genomen en eventueel kan de zui-
ger van de stang worden genomen.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

- Maak alle onderdelen grondig schoon.

- Vernieuw alle afdichtringen, manchetten,
0- ringen, splitpennen, enz.

- Controleer de cilinder op beschadigingen.

- Slijp van de afdichwlakken bramen en
andere beschadigingen weg.

- Smeer de manchetten,0- ringen enz. in
met si|iconnenvet, bijvoorbeeld "l/l/est 1".

IN ELKAAR ZETTEN

- Breng de manchet 59 aan op de zuiger 58.
Breng zonodig de zuiger aan op de zuiger-
stang (zie Fig.4).

- Breng de afdichtring 56 en de zuiger 58
aan in de schakelcilinder 57 (zie Fig. 3).

- Breng de lagerbus 41 aan in het deksel 61
en bevestig het deksel d.m.v. de bouten
en de veerringen aan de schakelcilinder
57 (Fig.5).

- Breng de moer 55, de balg 45 en de gaffel
47 aan op de zuiger 58 (Fig. 1 ).

I NBOUWEN SCHAKE LCI LI NDER

Zie hoofdstuk 3- 02 - ..

Fig.5


