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Speciaal gereedschap, AK + S bak

1. Trekker, prise-as en
hoofdas lagers

2. Lagerpers, hoofdaslager
3. Trekker, k ilometertel ler-

aandrijving
4. Nokmoersleutel, borgmoer

hoofdas
5. Drijver met beschermhuls,

montage olíekeerring k ilometer-
teller aandrijving

6. Hulpstuk lagerpers, hoofd-
aslager

8. Taats
9. Opsluitringen, achteruit hoofd-

astandwiel
1 0. Drijver, oliekeerringen hoofdas

(85 x 105)
1 1. Drijver, oliekeerringen prise-as

(48 x 69)
1 2. Drijver, oliekeerin g prise-as

(48 x 65)
13; Meetklokhouder
1 4. Spanplaten, afstelling hulpas-

lagers
15. Drijver, montage gedeelde ring

prise-as

î6. Drijver, naaldlager schakelas
125 x32 x20l

1 7. Drijver, naaldlager schakelvork
(14 x2O x 12!.

1 8. Basistrekker, toplager hoofdas
19. Grijpstuk, toplager hoofdas
2Q. Driiver, oliekeerring priseas

(55 x 75 x 12)
21. Trekker, worm hoofdas
22. Binnentrekker, naaldlager

schakelvork
23. Binnentrekker, naaldlager

schakelas
24. Basistrekker, bin nentrekker
25. Drijver, demontage as

achteru ittandwiel
26. Grijpstuk, rollagers hulpas
29. Drijver, oliekeerringen schakelas

(25x33x6)
30. Stempel, montage borgplaat

hoofdas

Speciaal gereedschap, uitsluitend AK bak
DAF-nr.

535r+00
5354)1

535r103

535r+05

535410

535413
535417

535418

535421

535422

535423
535430

535431

535657

535660

535661
535662
535663

535703
535713

535787

535788
535790

535795
694720

535925

535928

7.
27.

DAF-nr.
535415Hijsbeugel, hoofdas

7. Hijsbeugel voor hoofdas
27. Dr'tiver, oliekeerring en stof-

keerring schakelas
31 . Veerdruk controle-apparaat
32. Bovenste drukring, controle

synchronisatie-i nrichtingen
33. Onderste drukring, contole

synch ron isatie-i nrichtingen
34. Gedeelde ring, hulpstuk om

lager bus van de hoofdas te
trekken

Drijver, oliekeerring en schakelas
Q2 x 3O x7l 53SBt O

28. Drijver, oliekeerring en stof-
keerring (22x32x7x 10) S3bBtl

Speoiaal gereedschap, uitsluitend S bak
DAF-nr.
535785

535659
535212

535670

535671

535889

boringen
1 1 2. Geleidingsstiften
113. Hijshaak

535667
535668
535669

Speciaal gereedschap, uit- en inbouwen van
GV bak

DAF-nr.
11î. Verhittingschijf voor lager-



TECHNISCHE GEGEVENS

Huis: AK 6- 80, AK 6-80 + GV 80
s6-80, s6-80+GV80

I
32--€

50 Nm
50 Nm
25 Nm

tt8 Nm
84 Nm

02;03 mm

s-:
CÈ_:

afu-ts

20

--22

4S.Vergrendelingspen
zl€1. Pakklng

4T.Magnestplug
48. Plug

49.Pakklng
50.Deksel

51 . Deksel

S2,Ollekeerrlng
S3.Ollekeerrlng
54. Kokorschulfbus
55.Deksel

56.Bout
ST.Ollevangschaal

58.Stop
60. Huis versnelllngsbak
6l.Niveau plug

27

)

1. Vorsnell ingsbak complest
2,Ontluchter
3,Bus
4.Oliekeerring

S,Naaldlager
6.Bout
T,Veerrlng

S.Schakeldeksel

9.Blokkeringsas
10.Veer.

1 1.Pen

1 2.Pakking
1 3. Achterdeksel
1 4. Bout
1 5. Pakking

16.Deksel

1 7.Bout
1 8. Bout
I 9. Bout

4

"_J9
47

20.Ollekerring
2l.Oliekeerrlng
22.Deksel
23.OWulrlng
24.Deksel

2S.Pakking
26. Deksel

2T.Schroef
28.Bout
29.Bout
30.Veerrlng
31.Bout
32. Plug

33, Expansleplaat

34.Bout
36.Borgplaat
'36.Stelbout

Aanhaalmomentsn:
Aftapplug 47
Niveauplug 61
Bouten 6
Bouten 74,18,79,28,29,97, il, 39,

56.
Bouten 18
Dikte vulring 23

i*"
î5o

37.Deksel
38.Plug
39. Bout
40.Deksel
4l.Schljf
42. Pakking
43.Deksel

44.Drukveer
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Roterend gedeelte AK 6-€0 + GV 80

(Technische gegevens zie blz. 4l

1 . Borgring
2. Gedeelde ring

3.Borgveer

4.Rollager

5.Prise as

6. Schakelmofdrager

T.Drukveer

8. Kogel

9.Borgveer

l0.Schakelmof
î l.Naaldlager
1 2. Hoofdastandwiel ,

4e versnelllng

1 3. Lagerbus

l4.Naaldlager
1 5. Hoofdastandwiel

5e versnelling

1 6.Schakelmofdrager

1 7.Dru kveer

18. Schakelmof

l9.Nokmoer
20. Rollager

21 . Borgveer

22. Hoofdastandwiel,
3e versnelling

23.Naaldlager
24, Hoofdas

2S.Naaldlager

26. Hoofdastandwiel,

2e versnelllng

2T.Schakelmofdrager

2E.Borgveer
29.Schakelmof
30.Naaldlager
31. Hoofdastandwiel,

'le versnelling

32.Schakelrlng

33. Lagerbus

34.Naaldlager

35. Hoofdastandwiel,

achteruit
36.Kogellager
37. Borgveer

38.Worm

39.Aandrijflens
40.Opsluitplaat
41.Bout
42.Wormwiel
43.4s
2t4.0-ring

4S.Borgbout
46.Aansluitstuk
4T,Ollekeerrlng
4S.Spanstift
49.Vulring
S0.Borgveer

51 . Rollager

S2.Afstandring
S3.Tandwlel
S4.Hulpastandwlel,

5e versnelllng

S5.Hulpastandwiel,

4e en 3e versnelllng

56.Hulpa
ST.Rollager

53.Drukrlng
S9.Tussentandwlel,

achteruit
60.Naaldlager
61. Afstandbus

62.Tussenas,

achterult
63.Drukring
64.Naaldlager

6S.Borgplaat

66.Afdichting
67. Kogel

68.Kogel
69.Drukveer
T0.Borgplaat

AK6-80

7

Opmerking
Indien een GV bak wordt aangebouwd,
vervallen de nrs. 1 t/m 5.

W
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Róterend gdeelte S 6-80 + GV 80

(Technische gegwens zie blz. 4l

1 . Borgrlng
2.Gedeelde rlng
S.Borryeer
4.Rollager
S.Prisecs
6. Schakelmofdrager
T.Vulring
E.Schakelring
9.Borgv@r

l0.Schakolmof
l l.Naaldlager
1 2. Hoofdmtandwiel,

4e versnelling
1 3. Lagerbus
î4. Naaldlager
l S.Hoofdatandwlel,

5e versnelling
16. Schakelmofdragor
1 7. Pal

lS.Schakelmof
l9.Nokmoor
20. Rollagor
2l.Borgveor
22.Hoofdastandwlel,

3e versnelling
23. Naaldlager
24. Hoofdas
2S.Naaldlager
26. Hoofdestandwlel,

2e versnelling
27. Schakelmofdrager
28.Borgveer
29.Schakelmof
30. Naaldlager
31 , Hoofdastandwiel,

î e versnelllng
32.Schakelring
33. Lagerbus
34.Naaldlager
35, Hoofdastandwiel,

achteruit
36. Follager
3T.Borgveer
38,Worm
39.Aandrljflens
40.Opsluitplaat
41.Bout
42.Wormwlel
43.As
214.o-ring

4S.Borgbout
46.Aansluitstuk
4T.Ollekeerrlng
4E.Spanstlft
49.Vulring
50.Borgveor
5î. Rollager
52.Afstandring
53.Tandwlel
54. Hulpetandwlel,

5e versnelling
55. Hulp6tandwlel

4e en 3e versnelling
56. Hulpas
57. Rollager
58. Drukring
59.Tusentandwiel. achterult

30

._qy

*-:Síad
"{r1

83. Pal

84,Drukveer
E5.Drukveer
S6.Trekveer
ST.Synchromeshrlng
SS.Schakelring
39.Borgplaat

76.Pal
TT.Drukvar
TS.Drukvesr
T9.Trekveer
S0.Schakolring
Sl.Schakelrlng
82. Synchromeshring

62.Tusssnas, achteruit
63.Drukring
64. Naaldlager
6S.Borgplaat
66.Afdichtrlng
6T.Drukveer
68.Drukveer
69.Synchromchring
T0.Trekveer
T l.Synchromeshring
T2.Schakelrlng
73. Schakelring
T4.Synchromeshring
TS.Synchromeshring

Opmerking
Indien een GV bak wordt aangebouwd,
vervallen de nrc. 1 Vm 5, zie pagina 5.

6
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Roterend gedeelte AK 6-80 + GV 80
s6+0+GV80

Dikten vulring 49.
3 05; 3,00; 2 95 ; 2,9O ; 2 F5; 2 FO; 2,7 5 ; 2,7 O ;
2,65 ; 2,60; 2,55 ; 2,5O ; 2 A5; 2 AO; 2 35 ; 2,3O ;
2 25; 2 2O; 2,15; 2,1O; 2,O5; 2,OO; 1,95; î,90
en 1p5 mm.

Dikten borgreer 50.
3 2; 3,1 ; 3,O; 2,9 ; 2,8; 2,7 ; 2,6; 2,5 ; 2,4; en
23 mm.

Dikten borgveer 9.
2F;2A;2,3 mm.

Dikten borgveer 28.
39;2,9;2,8 mm.

Axiale voorspanning buitenring van rollager
36.
0 - 0,05 mm.

Axiale speling van de hulpas 56.
O,14 - 0,17 mm.

Axiale speling van de hoofdastandwielen
15 en 12.
0,15 - 0,50 mm.
Meten: dieptemaat of voelermaat.
(De speling ligt vast, alleen controleren).

Axiale speling van de hoofdasbndwielen
22,26 en 31.
0,15 - 0,40 mm.
Meten: dieptemaat of voelermaat.
(De speling ligt vast, alleen controleren).

Axiale speling van het tussentandwiel 59 voor
de achteruitversnel ling.
O2 - 0,6 mm.
Meten: voelermaat.

Axiale speling van de as f,f van de kilomEter-
telleraandrijving
0,1 mm.
Meten: dieptemaat
(Een speling van 0,1 mm is juist voelbaar met
de hand).

Tandflankenspeling van het wormwiel 42 in
de worm 38.
0,1 - 02 mm.
(ls juist voelbaar met de handl.

Temperatuur voor hst aanbrengen van de
lagerbus 13 op de hoofdas.
1200 C.

Temperatuur voor het aanbrengen van de
tandwielen 53,54 en 55 op de hulpas.
160 - 1800 C.
Meten : temperatuurmeetstift of thermometer.
(Bij voorkeur de hulpaÈafkoelen; de tand-
wielen en hulpas moeten veturij zijn).

Aanhaalmoment van de bouten 41.
58 Nm.

Aanhaalmoment van de nokmoer 19.
392 Nm.
Meten: unster.
Nokmoersleutel door middel van een pijp ver-
lengen.

Uitsluitend S 6-80 + GV 80 (Fig.3l.
Synch ronisatiedruk (a lle versnell ingen)
313-352 Nm.

Dikte vulring 7
5 2; 4 P; 4,6: 4 3; 4 9; 3 I ; 3 A; 3,128 mm.



Schakelmehanisme

Axiale speling van de gliistenen 54 in de scha-
kelmoffen.
AK 6-80,

s 6-80,

Arlale speling van de glijbeugel 45 in het
hoofdastandwiel van de achteruitvercnelling
0"5 - 0,7 mm
Meten: dieptemaat of voelermaat.

Verkrachtvan de drukvcr 39
L=32mm
P=52-6,4kg
Meten: dieptemaat en veerdrukcontrole-
apparaat 535212.
(L: lengte van de veer onder de genoemde be-
lasting P: veerkracht).

Aanhaalmoment yan de lagerpennen 49
î96 Nm.
Meten: momentsleutel.

.4t**
î---.-----=--- sz

02-04mm
04 - 0r9 mm

39
4
41
42
43
44
45
46

36.Vergrendelblok
37. Ring

39.Drukveer
40.hins
4l.Verendo borgrlng

42,Schakelstang

43.Schakelstang
z[4.Schakelstang

4S.Glijbeugel

46.Schakelvork

4T.Naaldlager

43.Veerrlng
49. Lagerpen

S0.Schakelvork

51.Schakelvork
S3,Schakelvork

S4.Glljsteen
56.Mesnem6r

57.Spanstlft
SS.Spanstlft

59.Bus
60.Hefboom
6l.Meenemq
62.Stofkap
6Él.Schakelas

64.Rol
65. Hosksteun
66.Bout
6T.Veerrlng

68.Moor
69,Kroonmoer

68
67
62
64
63
61

47 48 544954 53
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ALGEMEEN

Beschrijving AK 6-80 versnellingsbak.
De versnellingsbak heeft 6 versnellingen voor-
uit en één achteruit. Behalve de tandwielen
van de 1e versnelling en van de achteruit, zijn
alle tandwielen voozien van schuine vertan-
ding.
De tandwielen van de hoofdas zijn continu in
aangrijping met de tandwielen van de hulpas.

Op elk van de hoofdastandwielen bevindt zich
een schakelvertanding. Door middel van scha'
kelmoffen wordt de verbinding tot stand ge-

bracht tussen de hoofdas en het tandwiel.
De schakelmof wordt verschoven door middel
van een schakelvork, die aan beide ziiden in
het huis is gelagerd.

Het schakelen geschiedt met behulp van een

draaias met afstandbediening. De verbinding
tusen de draaias en de schakelvorken wordt
tot stand gebracht door middelvan koppel-
stangen. De arretering van de versnellingen ge-

schiedt door de draaias te arreteren door mid-
del van een veerbelaste pal. De schakelmoffen
worden in de neutrale stand door middel van

veerbelaste kogels gea rreteerd.
De blokkering van de versnellingen geschiedt

door de meenemers door middel van een blok-
keerstift te blokkeren.

lnbouw: liggend

l.Aandri.ifas
2.Aanslultstu k (draaibare schakelas)

3.Ollevul- en overloopplug (bii staande Inbouw)

4.Versnell Ingsbakhu is

5,Aandrijfflens
6.Deksel voor k llometertelleraanslu ltlng

7. Achteruitrl j lam pschakelaar

E.Schakeldeksel
g.Ollevul- en ovorloopplug (blj llggende Inbouw)

l0.Typeplaat
î l.Deksel
'l2. Reactiestang

l3.Ontluchter (deze moet overeenkomstlg de Inbouwstand

altlid op het hoogste punt worden aangebrachtl.

I



Beschrijving S 6-80 versnellingsbak
De S 6-80 is grotendeels geliik aan de AK
6-80 versnelling$ak. In plaats van klauwen-
schakeling wordt echter B*persynchron isatie
toegepast.



AK 6-g0 s 6-g0 InFThrd6

Aandrijfas

Ontluchter (deze moet overeenkomstlg de Inbouw.
stand zo hoog mogelllk staan)

Aanslultstuk, draaibare schakelas

Reactlestang

Olíevul/niveau plug

Typeplaat

3-o2-os

t.
2.

!t.

4.

o.

7. Schakeldeksel

8. Tacho deksel

9. Aandrijfflens
10. Ollevul/nlveauplug (bljstaande bak)
1 1. Huis,versnelllngsbak

12. Geleldebout

13. Geleidebout

14. Bout

11

WE R KP LAATS I NSTR UCTI ES REVISIE



Bechriiving B- sperrynchronisatie

3

1. Synchromeshrlng

2. Grendelpal

3. Schakelring
4. Schakelmofdrager

5. Schakelmof

6. Drukveer

7. Drukstuk

Met behulp van een B*persyncronisatie-in'
richting kan zonder dubbele ontkoppelings'
methode worden opgeschakeld en zonder tus-

sengas worden teru ggeschakeld.

De werking van de synchronisatie-inrichting
berust op het principe, dat alleen kan worden
geschakeld wa'nneer de te verbinden onderde-
len ten opzichte van elkaar niet bewegen, dus
dezelfde snelheid hebben.

Bij iedere schakelprocedure, dat wil zeggen bii
het verschuiven van de schakelmof, moet het
inschuiven in de schakelvertanding van het
tandwiel of van een schakelring worden ver-
hinderd tot het verschil in toerental is opge-
heven.

ln de neutrale stand bevindt de schakelmof
5 zich in de middelste stand. De pallen 2wor'
den door middelvan de drukveren 6 in een

Vvormige uitsparing van de schakelmof ge'

drukt. De tandwielen kunnen om de as

draaien.

w
153

12
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Nlvz

Wanneer de schakelmof axiaalwordt bewogen

wordt door middelvan de pallen 2 en de
drukstukken 7 de synchromeshring 1 tegen
de conus van de schakelring 3 gedrukt.
Tengevolge van het verschil in toerental van
de te verbinden onderdelen verdraait de syn-
chromeshring. Deze verdaaiing, die door aan-
slagen wordt begrensd, heeft tot gevolg, dat
de afgeschuinde tanden van de synchromesh-

Wanneer de toerentallen geliik zijn wordt de
synchromeshring door de afgeschuinde tanden
van de schakelmof wat teruggedraaid tot de
vertanding van de schakelmof via de vertan-
ding van de synchromeshring in de vertanding
van de schakelring kan worden geschoven.

Het tandwiel in nu vast met de as verbonden
en dus is de versnelling ingeschakeld.
lndien bij het inschakelen de vertanding van
de schakelmof tegen de vertanding van de
schakelring komt, wordt dankzij de afge-
schuinde tandflanken het tandwiel zo ver-
dmaid, dat de tanden van de schakelmof in de
openingen van de schakelring vallen.

ring tegen de afgeschuinde tanden van de
schakelmof wordbn gedrukt, zodat de schakel-
mof niet verder kan worden geschoven.
Dit is de spersftnd.
De sychromeshring wordt nu via de afge-
schuinde tanden door de schakelmof tegen de
conus van de schakelring gedrukt, waardoor
het vercchil in toerental afneemt.

13



1. Tandwiel
2. Schakelrlng
3. Synchromehring
4. Schakelmofdroger
5. Drukveer
6. Pal

7, Drukstuk
8. Schakelmof

14
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SCHAKELDEKSEL

Schakeldeksel losnemen van hoofdbak.

1. Plaats de vemnellingsbak verticaal.

2. Verwijder de plug 32 en de bouten 31,4,
39,29, en 28 uit het deksel.

3. Verwijder alle lagerpennen 49, behalve die
van de 5e en 6e versnelling, uit het huis.



51 50

4. Bevestig het hiisoog 536658 zo aan het
deksel, dat het deksl, wanneer het omhoog
wordt getrokken, horizontaal hangt. Tik het
dekel los en hiis het voozichtig omhoog. Zo'
dra u de schakelvorken 46,50 en 4î kunt
bereiken moet u van elke koppelstang de
boring markeren, waarin de meeneempen
van de schakelvork zich bevindt.
Daama moeten de schakelvorken zo wor-
den gedraaid, dat de meeneempen van de
schakelvork uit de boring van de koppel-
stang wordt genomen.
Neem nu het dekselvan de vercnellingsbak.

5. Markeer de stand en de plaats van elke
schakelvor{<. Neem de schakelvorken 46,
50 en 51 uit de versnellingsbak.

6. Neem de lagerpennen 49 van de 5e en 6e
versnelling uit het huis.

o* Y,=yì
l"/\ea)

16
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AK 6-g0 s 6-g0 InFTrudcs

7. Venrijder de schakelvork 53.

8. Doorsnede van S 6-80 versnellingsbak
over de sy.nchronisatie-inrichting van de
5e en 6e vercnelling, gezien in de rijrich-
ting.

1. Schakelvlnger van de 5e en 6e versnelling
2. Schakelvork
3. Lagerpennen van de 5e en 6eversnelling
4. Glljsteen

5. Plug

6. TandwÌel van de hulpas

9. In de schakelvorken bevinden zich glijste-
nen en naaldlagers.
De schakelvork van de achteruiwersnelling
is voozien van een schakelbeugel in plaats

van gliistenen.
De naaldlagers die zich in blinde boringen
bevinden, worden verwijderd met behulp
van een binnentrekker 535787 en een
hulpstuk 535790.
Uit doorgaande boringen moet het naald-
lager worden verwijderd met behup van
drijver 535661.

3-oz-os
WE R KP LAATSI NST RUCTI ES REVISIE

535787
535790

17



Schdceldeksel uit elkaar nomen.

10. Tik de borgplaat los en verwijder de arre-
tering.
Span het deksl in de bankschroef. Het
afdichtvlak moet omhoog zijn gericht.

:l

1 1. Verwiider de bouten 6 en neem het deksel
43 van het deksel af.

12. Neem zonodig het deksl40 uit de boring.

h,'

I

\-- 
-

18
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13. Neem de drukveer M en de pal45 uit de
boring.

14. Verwijder de drukveer 39 indien deze nu
vrij is.

15. Schuif en draai de draaias zo, dat de scha-

kelvinger 61, wordt geplaatst, zoals hier
afgebeeld.

l.l, 1"5

"l 
1l

g
I
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16. Druk met behulp van de spanplaten
535431 de veerschotel 40 naar binnen.
Neem de seegerring 41 uit de draaias.

17. Venarijder de ring 37 en de drukveer 39
van de draaias.

18. Verwiider de ring 40 van de draaias.

20
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AK 6-g0 s 6-g0 DAFlfudcs

19. Houd de draaias zoals onder 15 is aange-
geven en neem de blokkeerstift 9 uit het
deksel.

20. Neem de koppelstangen 42,43 en 44 van
de schakelvingerc.

21. Tik de spanstiften met behulp van een
doorslag uit de meenemer. Hierbij moet
de draaias in de stand worden gelaten
waarin hij onder 15 is geplaatst.

21



22.Plaats de draaias 63 in de vrijstand. Ver-
wijder de bouten 6 en tik het lagerdeksel
8 met behulp van een zachte hamer los.

23. Verwijder de draaias 63 als volgt uit het
deksel:

- Plaats alle schakelvingers 61 in lijn.
- Trek aan de draaias tot hii tegen een

harde aanslag stoot. De rol 64 van de
arreterinsector 36 stoot nu tegen het
naaldlager 5.

- Tik nu met behulp van een zachte drij-
ver voozichtig de draaias verder, tot
het naaldlager 5 uit zijn boring is.

- Het naaldlager wordt hierbij beschadigd
en kan niet opnieuw worden gebruikt.

- Neem de genoemde rol @4 uit de draai-
as.

- Trek de draaias uit het deksel en neem
tegelijkertijd de schakelvingers 61 de
arreteringsector 36 de meenemer 56 de
afstandring 59 en het naaldlager 5 van
de draaias.

24. Neem de drukveer 10 en pal 11 uit de bo-
ring.

22
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25. Verwijder de rollen O4 uit de draaias en
neem het lagerdeksel 8 van de draaias.

26. Neem zonodig de ollekeerring, de stof-
keerring en het naaldlager 5 uit het lager-
deksel 8 door de drijver 535660 tegen het
naaldlager te plaatsen en dan drie onder-
delen tegelijkertiid uit het lagerdeksel te
drijven.

3-oz-os

535660

WE RKP LAATSI NSTRUCTI ES REVISIE
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GV BAK LOSNEMEN VAN HOOFDBAK

1. Verwijder de splitpen, de ring en de kop'
pen 8.

2.Draai de schakelcilinder 44van de scha-
kelheftoom 50 af. Venarijder de splitpen
en de ring en neem de schakelcilinder van
de steun 42.

Voor het uit elkaar nemen van schakelci'
linder zie hoofdstuk 3- 19- 01.

3. Neern zonodig de steun 42van het huis
door de bouten 43 te verwijderen.

lr2

lr3

24
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4. Verwijder de bouten 60.

5. Verwijder de moeren 46 die zich aan de
bovenzijde tussen de versnellingsbak en
de voorschakelbak bevinden.

6. Verwijder de moeren 46 die zich aan de
ondezijde tussen de versnellingsbak en de
voorschakelbak bevi nden.

60

46
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7. Bevwtig de hijsbeugel 535669 aan de
voorcchakelbak en breng de geleidestift
535668 aan.

8. Hang de voorschakelbak aan esn hefwerk'
tuig. Tik met behulp van een zachte ha-

mer de voorschakelbak los van de vercnel-
ling$ak en druk de voorschakelbak van

de versnellingSak af.

.̂G

26



WE R KP LAATSI NSTRUCTI ES

HOOFDBAK UIT ELKAAR NEMEN

Prisess uitbouwen
(indien géén G.V. bak is aangebouwd).
1. Bevestigingsbouten verwijderen en koker-

schuifbus van de prise-as schuiven.
Let er daarbij op dat de oliekeerring (in de
kokerschuifbus) n iet beschadigd wordt.
Shims verwijderen.

2. Verwijder het lagerdeksel van de hulp-as,
alsmede de biibehorende shim.

3. Prise-as iets uit het huis drukken.

U]v
@

0
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4. Verwijder de borgring en tik de beide
halve ringen uit de groef van de prisecs.
Opmer{<ing:
Bij de AK 6-80, eerst uitvoering bevindt
zich op deze plaats een nokmoer.
Verwijder borgring van deze moer en draai
de moer met behulp van nokmoersleutel
434402\os.

5. Verwijder de borgring van het prim-as la-
ger.

6. Trek het prisers lager 4 met behulp van
trekker 535400 van de as.

28
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7. Neem de prise-as uit het huis.
Verwijder de shim, welke de ruimte tussen
de prisees en de hmfdas opvult.

Hoofdas uitbouwen.
Wanneer aan de achterzijde van de versnel-
lingsbak moet worden gewerkt, terwijl de
voorschakelbak niet is uitgebouwd, moet er
bslist voor worden gezorgd, dat de hoofdas
niet achteruit wordt bewogen om te voorko-
men, dat de vulring van zijn plaats valt.
Meet daarom altijd voor en na het vernieuwen
van het rollager de afstand van het uiteinde
van de hoofdas tot het afdichwlak van het
huis.

î. Verwijder het borgplaatje van de bouten
41 en verwijder de bouten.
Verwijder de opsluitplaat 40 met behulp
van een schroevendraaier.

2. Trek de aandrijflens 39 van de hoofdas.
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3. Verwijder de bouten 28 en venrijder het
deksel 26 door het met behulp van een
zachte hamer los te tikken.
Verwijder de bouten 24en29 en verwij-
der het deksel 22 door het met behulp van
een zachte hamer los te tikken.
Verwijder de oliekeerringen 31 en 32 uit
deksel 22.

4. Tik de borgplaat los en verwijder de borg-
bout 45. Trek met behulp van trekker
535403 het aansluitstuk 46 van de kilo-
meterte lleraandrijving u it het deksel.

5. Tik met behulp van een doorslag de span-
stift 3 uit het aansluitstuk I en verwijder
de as 2.

Aansluitstuk
As

Spanstlft
0-rlng
Ollekoerrlng

Conus 535410
Drljver 5354'10

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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6. Verwijder, indien het kogellager niet moet
worden uitgebouwd, de worm 38 met be-

hulp van trekker 535713. Breng de trekker
aan op de worm en breng een twee-armige
trekker aan in de uitsparingen.
Trek de worm van hoofdas.

7. Venrijder de borgring 37 uit het rollager
36.

8. Breng de trekker 535400 gecombineerd
met taats 52U17 aan in de groef van het
rollager 36 en trek het rollager mEt de
worm 38 van hoofdas.

3-OZ-OS
WE RKP LAATSI NSTRUCTI ES REVISIE
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3541 5 taxt
35785tst
0

9. Breng de opsluitring 535418 aan op de
hoofdas.

10. Breng de hijsbeugel 535415, resp. 535785
aan in de schakelmof 10 van de 3e en 4e
versnelling. Neem de hoofdas uit het huis.

Uitsluitend S bak:
Verwijder de schakelring van de synchronisa-
tieinrichting.

Hoofdas AK-bak uit elkaar nemen.
1 . Verwijder de seegerring 21.

W-,,
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2.Trek het rollager 2Ovan de hoofdas met
behulp van de trekker 535662, voorzien
van grijper 535663.

3. Verwijder de nokmoer met behulp van de
nokmoersleutel 535405.

Na september 1980 is de constructie van
de hoofdas gewijzigd

De nokmoer is vervallen en in de plaats
hiervan is een seegerring geplaatst.

Verwijder de seegerring.

535405
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4. Verwiider de schakelmof 18 van de scha-
kef mofdrager. Zorg ervoor, dat de kogels
en de drukveren worden opgevangen.

5. Trek de schakelmofdrager 6 van de hoofd-
as.

6. Verwijder het hoofdastandwiel 15 van de
5e versnelling en het naaldlager 14 van de
hoofdas.

a
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T.Draai de hoofdas om, zodat hij met de
achtezijde omhoog is gericht.
Verwijder de opsluiting 535418 van de
hoofdas.

8. Venruijder het hoofdastandwiel 35 van de
achteruiwercnelling van de hoofdas.

9. Verwijder het naaldlager 34 als volg[ uit
het hoofdastandwiel 35.

- Stoot het tandwiel met vertanding
voorzichtig tegen een zachte onder-
grond, bijvoorbeeld een stuk hout.

- In het algemeen zullen de naalden nu
uit de kooi vallen.

- Neem, wanneer alle naalden uit de kooi
zijn, de kooi uit het undwiel.

- Indien de naalden bij het stoten niet uit
de kooi vallen, kan men het behulp van
een dunne doorslag via de smeeroliebo-
ringen de naalden uit de kooi stoten.
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33

32

10. Trek het hoofdastandwiel 31 van de 1e

versnelling van de hoofdas.
Zorg hierbij dat de tanden niet kunnen be-
schadigen.
Tegelijkertijd wordt de schakelring 32 en

de lagerbus 33 venruijderd.
Neem het naaldlager 30 van de hoofdas.

I 1. Verwiider de seegerring 28.

12. Trek het hoofdastandwiel 26 van de 2e
vennelling van de hoofdas. Hierbij wordt
tegelijkertijd de schakelmofdrager 27 en
de schakelmof 29 van de hoofdas getrok-
ken.
Verwijder het naaldlager 25 van de hoofd-
as. Neem schakelmof 29 van de schakel-
mofdrager 27 en zorg er daarbii voor, dat
de kogels en de drukveren niet wegsprin-
gen.

28

31

30

29

26

27

36
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13. Draai de hoofdas om, zodat de voorzijde
omhoog is gericht en trek het hoofd-
astandwiel 12van de 4e versnelling en de
lagerbus 13 van de hoofdas.

14. Verwijder het naaldlager 11 en de borg-
ring 9.

15. Trek de schakelmofdrager 6, de schakel-
mof en het hoofdastandwiel 22 van de 3e
versnelling, van de hoofdas, Neem het
naaldlager 23 van de as. Neem de schakel-
mof van de schakelmofdrager en vang
daarbij de kogels en de drukveren op.

3-oz-os
WE RKP LAATS I NSTRUCTI ES REVISIE
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Hoofdas S-bak uit elkaar nemen.

18

1. Verwijder de schakelring van de synchro-
nisatie-inrichting.

2.Yoer nu de werkzaamheden 1 t/m 3
(blz.32l uit.

3. Breng een trekker zo aan, dat hij aangriipt
achter de schakelringT2 en trek de syn-
chronisatie-inrichting van de hoofdas.

4. Neem de sychronisatie-inrichting als volgt
uit elkaar:

- Venruijder de schakelring.

- Neem met behulp van een tang de trek-
veren los en verwijder de beide syn-
chromeshringen 2.

- Druk de schakelmofdrager 5 uit de
schakelmof 18 en vang daarbij de pallen
3en de drukveren 4 op.

5. Voer nu de werkzaamheden 6 t/m 10
(blz.341 uit.

6. Verwijder de schakelring, indien deze op
de synchronisatie-inrichting is achterge-
bleven.

7. Verwijder de seegerring.

8. Trek het hoofdastandwiel 26van de2e
versnelling van de hoofdas. Hierbii wordt
tegelijkertijd de syncronisatie-inrichting
van de hoofdas getrokken. Venrvijder het
naaldlager 25 van de hoofdas. Neem de
synchronisatie-inrichting uit elkaar zoals
beschreven onder.

34 I

f^' Hl6
K\,W
YT1Yiill

2 34 5 4 3 6 2

72

29

26

2.

3.

4.

Synchromesh ringen

Pallen

Drukveren

Schakelm ofd rager

Trekveren
Schakelmof

5.

o.
7.

38
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9. Draai de hoofdas om, zodat de voorzijde
omhoog is gericht.
Plaats de vertandingen van de schakelring
en van de synchromeshring tegenover el-
kaar en schuif de gedeelde ring 535889
tusen de synchromeshring en de schakel-
ring.

10. Breng een drie-armige trekker zo aan op
de schakelmof, dat de armen daar aangrij-
pen, waar de pallen 76 zich bevinden.

1 1. Trek nu de schakelmof 10, de schakelring
73 het hoofdastandwiel î 2 van de 4e ver-
snelling en de lagerbus van de hoofdas af.
Verwijder de pallen 76 en de drukveren,
nadat de trekker is verwijderd.

12. Verwijder het naaldlager en de borgring.

12

73

10
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22

23

Tussnbndwiel voor de achteruitversnelling.

13. Trek de synchronisatie-inrichting en het
hoofdastandwiel22 van de 3e vennelling
van de hoofdas.
Neem de naaldlager 23 van de hoofdas.
Neem de synchronisatie-inrichting uit el-
kaar zoals beschreven onder 4.

Plaats de drijver 535795 met de bolvormige
zijde tegen de tusenas voor de achteruitver-
snelling en drijf de tusenas uit het huis.
Neem nu het tussentandwiel 59, de twee
drukringen 58 en 63, de naaldlagers en de af-
standbus uit het huis.

3d(\s357ss6

NrN
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AK

Hulpas uitbouwen.

1. Hang de hulpm aan een hijswerktuig

2.T,k met behulp van een zachte drijver de
hulpas achteruit tot de buitenring van het
achterste conische rollager 57 vrij is.

3. Trek nu de hulpas met de voorzijde schuin
omhoog gericht uit het huis.

3-oz-os
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4. Drijf met behulp van een zachte drijver de
buitenring van het voorcte conische rol-
lager uit het huis.

Hulpas uit elkaar nemen.

1. Span de hulpas verticaal tussen zachte
spanplaten in de bankschroef.
Verwijder de seegerring 50 en de vulring
52.

2. Trek het conische rollager 51 van de hulpas
met behulp van de trekker 535662, voor-
zien van grijper 694720.

e=zi
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3. Trek het conische rollager 57 van de hulpas
met behulp van de trekker 535662, voorzien
van grijper 694720.

4. Pen alle hulpastandwielen afzonderlijk
van de hulpas.
Hiervoor is een kracht van ca. 80 ton no-
dig.

CONTROLEREN VAN DE ONDERDELEN

Hooffbak
Hoofdas

Controleer de loopvlakken van de naaldla-
ger op beschadigingen en buitensporige
slijmge.
Controleer de spievertandingen op vervor-
ming.

Schakelmoffen en schakelmofdragers
Controleer de schakelvertanding en de in-
wendige spievertanding op vervorm ingen,
berhadigingen en buitensporige slijtage.

Tusenas en tandwiel voor achteruiwersnelling
Controleer de boring in het tandwiel en
het loopvlak op de as op slijtage en op be-
schadiging.
Controleer de drukringen op slijtage en op
beschadiging.

535662
694720

57

Lagerc
Gontroleer de rollen en de loopringen op
putjes en ander beschadigingen.
Smeer de rollagers in met olie en contro-
leer de axiale en radiale speling.

Tandwielen
Controleer de tanden van de tandwielen
op putjes.
Controleer de schakelvertanding op slij-
tage en beschadiging.
Controleer de boringen van de tandwielen
op beschadigingen en buitensporige slij-
tage.
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Schakeldeksel Naaldlagen
Gliistenen en glijbeugel - Controleer de naaldlagers en de lagerpen-

Controleren op sliiage aan de drukvlak- nen op bechadiging en slijtage.
ken. Smeer de naaldlagers bii het monteren
Controleer op slijtage aan de pennen. met olie.

Controleer de plaaBen van de draaias,
Schakelvorken waarop de naaldlagers lopen, op slijage en

Controleren op vervorming. behadiging.
ControlEer de boringen voor de glijstenen
op slijtage en bcchadiging. Draaias
Controleer de ipeling van de glijstenen in Controleer de draaias op bramen bij de
de schakelvork. boringen en uitsparingen en sliip de bra-

msn zo nodig weg.
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VOORBEREIDINGEN VOOR HET IN
ELKAAR ZETTEN

- Reinig alle onderdelen goed.

- Venruijder vloeibare pakking van de afdicht-
vlakken.

- Slijp bramen en andere beschadigingen weg.

- Controleer het huis en de deksels op scheu-
ren.

- Controleer de lagerboringen en de borsten,
waartegen de buitenringen van de lagers
drukken in het huis en de deksels op bescha
digingen en slijtage.

- Vernieuw alle oliekeerringen, pakkingen en
afdichtringen.

- Breng op de buitenomtrek van de oliekeer-
ringen vloeibare pakking aan en breng ach-
ter de afdichtlip siliconenvet. bijvoorbeeld
"West 1" , aan.

HOOFDBAK IN ELKAAR ZETTEN

Hulpas in elkaar zetten

1. Hulpas, ingebouwd in het huis.
1, Lagerdeksel
2. Borgveer
3. Vulring
4. Huis
5. Conisch rollager
6. Vulring
7. Aandrijftandwiel van hulpas
8. Hulpastandwiel voor de 5e versnelling
9. Hulpastandwielen voor de 3e en 4e versnelling

1 0. Hulpas met de vertanding voor de 2e, 1e en achter-
uiwersnelling

11. Conisch rollager
12. Huis
1 3. Pakking
14. Deksel

2. - Zorg dat de hulpas en de boringen van
tandwielen vrij van vet en olie zijn

- Verhit de tandwielen tot 160 - lBOo C.
Koel zo mogelijk de hulpas 56.

- Leg de tandwielen in de juiste volgorde
onder de pers (zie onder "1") en richt
de boringen goed.

- Breng de hulpas aan en druk hem onge-
veer 1/2 minuut aan met behulp van de
pers.

- Controleer of alle onderdelen aanliggen.

Opmerking:
Papieren pakkingen dienen altijd droog te
worden gemonteerd.
Vaak werd de pakking wel met wat vet of
vloeibare pakking op zijn plaats gekleefd.
Het is echter gebleken dat het vet of de vloei-
bare pakking in de porién van de papieren
pakking werd geperst, waardoor de pakking
juist werd beschadigd en ging lekken.
Indien alleen vloeibare pakking toegepast
wordt, dient dit hittevast, oliebestendig en
plastisch te blijven.

- Let erop dat de smeerolieboringen vrij zijn
van vloeibare pakking en verontreinigingen.

--Controleer de naaldlager op beschadiging en
slijtage.
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3. Verhit de conische rollagers 51 en 57 tot
85o C en breng ze op de hulpas aan.
Controleer wanneer de rollagers zijn afge-
koeld nog eens of ze aanliggen door tegen
de binnenring te tikken.

4. Breng de seegerring 50 aan.
Deze behoort zonder speling in de groef te
passen en is daarom in diverse dikten le-
verbaar.

Hulpas, inbouwen.
1. Breng met behulp van een hijswerktuig de

hulpas met de achtezijde omlaag gericht
aan in het huis.
Laat de hulpas aan het hijwerktuig han-
gen.
Breng op de conische rollagers wat olie
aan.
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2. Breng de buitenring van het conische rol-
lagers 57 aan in de boring.

3. Breng het deksel 22,met de pakking 21,
aan op het huis. Breng enkele bouten 24,
aan en haal deze gelijkmatig aan.
Zorg dat de buitenring van het rollager 57
aanligrt in het deksel.

4. Breng de buitenring van het conische rol-
lager 51 aan de vooziide aan in de boring
en druk deze aan met behulp van twee
spanplaten 535431.
Draai hierbij de hulpas.

47
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5. Meet, terwijl de buitenring van het co-
nische rollager wordt aangedrukt, als volgt
het weerstandmoment:

- Wikkel om de hulpas, onder de vertan-
ding van de 2e versnelling, een koord.

- Bevestig aan het eind van het koord een

unster.

- Draai nu door geliikmatig aan het
koord te trekken de hulpas met een

constante snelheid.

- Lees hierbij op de unster de benodigde
kracht af.

- Wanneer de kracht 39-58N bedraagÉ, is"

de buiteriring van het conische rollager
51 voldoende aangedrukt. Deze kracht
komt overeen met een weerstandsmo-
mentvan 147-196 Ncm.

6. Breng nu een meetklok aan in de houden
535430. Plaats de houder en de meetstift
op het afdichwlak van het huis en stel de
de meetklok in op 0.

7. Plaats nu de meetstift op de buitenring
van het conische rollager 51 en lees de
meetklok af.
Noteer de gevonden waarde.535430
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8. De te pfaatsen vulring 49 moet O,74 - O,17
mm dunner zijn als de zo juist gemeten
waarde.
Kleef de vulring door middel van vet aan
de buitenring van het lager 5î.

9. Monteer het sluitdeksl met de pakking.
Let er daarbij op dat de boring in het huis
conespondeert met de uitsparing in het
deksel I

Tusentandwiel, achteru itversnell ing inbouwen.

58. Drukring
59. Tussentandwiel van acht€ruiwersnell Ing

60. Naaldlager

61. Afstandbus

62. Tus$nas voor achteruiîversnell ing
63. Drukring
64, Naaldlager

3-oz-os
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1. Plaats het huis met de achterzijde omhoog
gericht. Leg de drukring 58 zo op de steun
in het huis, dat de lip zich in de uitsparing
van de steun bevindt en breng op de druk-
ring wat olie aan.

2. Breng op de naaldlagers wat olie aan en
breng de naaldlagers en de afstandsbus aan
in het tussentandwiel 59.
Breng het tussentandwiel aan op de druk-
ring 58.
Breng nu op de drukring 63 wat olie aan en
plaats de drukring . Zorg er voor dat de lip
zich in de uitsparing van het huis bevindt.
Richt alle onderdelen goed en breng de
tu$enas aan.De kleinste diameter moet
omlaag ziin gericht.
Tik de tussenas met behulp van een zachte
drijver zo ver in het huis, dat het uiteinde
van de as en het huis een vlak vormen.

3. Meet nu met behulp van een voelermaat
de axiale speling van het tussentandwiel
59. Deze speling wordt gemeten tusen
een drukring en het tandwielen behoort
02 - OS mm te bedragen.
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Hoofdas, AK-bak in elkaar zetten.

î. Plaats de hoofdas met de voozijde om-
hoog gericht in een bankschroef. Breng
het naaldlager 23 aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 22 van de 3e
versnelling, met de schakelvertanding om-
hoog gericht, aan.

2. Venruarm de schakelmofdrager 6 tot 85oC
en breng deze, met de lange zijde omlaag
gericht, aan op de spievertanding tot hij
aanligt.

3. Breng de seegerring 9 aan in de groef, die
zich voor de schakelmofdrager bevindt.
De seegerring moet passen met een axiale
speling van 0O2 - 0p5 mm en is derhalve
in diverse dikten leverbaar.

5î
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4. Breng de drukveren 7 en de kogels 8 aan
in de boringen van de schakelmofdrager.

5. Breng de schakelmof 10 aan op de scha-
kelmofdrager.

6. Breng de naaldlagEr 11 aan op de hoofdas
en breng hst hoofdastandwiel 12 van de
4e versnelling aan met de schakelvertan-
ding omlaag gericht,
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7. Verhit de lagerbus 13 tot 120o C en breng
op de betreffende plaats van de hoofdas
molybdeendisulfidevet aan. Breng de la-
gerbus aan op de hoofdas tot hii aanligt.
Tik nadat de lagerbus is afgekoeld,deze
nog even na om te controleren of hij aan-
ligt.

8. Gontroleer de axiale speling van het
hoofdastandwiel 12 van de 4e versnelling.
De speling moet 0,î 5 - 0,50 mm bedragen.

9. Span de hoofdas in met de achterzijde
omhoog gericht.
Breng op het naaldlager 25wat olie aan en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdasundwiel 26 van de 2e
versnelling aan met de schakelvertanding
omhoog gericht.
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10. Verhit de schakelmofdrager 27 tot 85o C
en breng hem aan op de spievertanding
van de hoofdas. De vlakke zijde moet om-
hoog zijn gericht.
Controleer of de schakelmofdrager goed
aanligrt, door hem nadat hij is.afgekoeld,
even na te drijven.
Breng de drukveren en de kogels aan en
plaats de schakelmof op de schakelmof-
drager.
Controleer de axiale speling van het hoofd-
astandwiel 26.Deze moet 0,î5 - 040 mm
bedragen.

1 1. Breng de seegerring 28 aan in de groef, die
zich voor de schakelmofdrager 27 bevindt.
De axiale speling van de seegerring moet
OPz - 095 mm bedragen. De seegerring

Zg is leverbaar in diverse dikten.

27

12. Breng wat olie aan op het naaldlager 30 en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 31 van de le
versnelling op de hoofdas aan, mEt de
schakelvertanding omlaag gericht.
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13. Verhit de schakelring 32 van de achteruit
versnelling en de lagerbus 33 tot 85oC.
Breng de schakelring aan op de spievertan-
ding van de hoofdas tot hij aanligt en
breng dan de lagerbus aan tot hij aanligit
tegen de schakelring. Controleer, wanneer
beide onderdelen zijn afgekoeld, of ze
goed aanliggen door ze nog even na te tik-
ken.

14. Breng de kooivan het naaldlager 34 aan in
het hoofdastandwiel voor de achteruitver-
snelling.
Breng in de kooi lagervet aan en duw de
naalden in de kooi.

Opmerking:
Vervang nooit een gdeelte van de naalden
door nieuwe en gebruik alleen naalden die
uit één verpakking komen, en dus van de-
zelfde tolerantiegroep zij n.

î 5. Breng het hoofdastandwiel 35 voor de
achteruitversnelling aan op de hoofdas
met de schakelvertanding omlaag gericht.
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16. Breng de opsluitring 535418 met de erbij
behorende seergerring op de as aan en
zorg dat deze aanligt tegen de lagerbus.

17. Span de hoofdas in met de voozijde om-
hoog gericht.
Breng op het naaldlager 14 olie aan en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel î5 voor de 5e
vercnelling aan met de schakelvertanding
omhoog gericht.

18. Venrarm de schakelmofdrager î6 tot 85o
C en breng hem aan op de spievertanding
van de hoofdas.
De indraaiing van de schakelmofdrager
moet omhoog zijn gericht.
Gontroleer, nadat de schakelmofdrager is
afgekoeld, of hij goed aanligt door hem
nog even na te tikken.

56



WE RKP LAATSI NSTRUCTI ES

19. Controleer de axiale speling van het hoofd-
astandwiel 15.
Deze moet 0,15 - 0,50 mm bedragen.

20. Breng de drukveren en de kogels aan in de
boringen van de schakelmofdrager en

breng de schakelmof î8 aan.

Hoofdas mEt nokmoer (vóór september 19801

21. Breng de nokmoer aan. Haal de nokmoer
aan met een aanhaalmoment van 392 Nm.
Hiervoor dient u gebruik te maken van
nokmoers leute | 535405.
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Borg de nokmoer door de borgkraag met
behulp van een doorslag om te tikken en
zorg daarbij dat de borgkraag niet scheurt.

Hoofas, met seqerring (na september 19801.
22. Brengde seegerring aan en meet de speling

tussen de seegerring en de schakelmof-
drager. Deze speling moet O,O2 - 0O5 mm
bedragen.

Dikten seegerring:
zFO 2A5 2,40 235 2,30 2,25
2pO mm

Breng zonodig een seegerring van een an-
dere dikte aan.
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AK 6-g0 s 6-g0 TNFTfudcs

23. Verwarm het rollager 20 tot 8bo C en
breng het aan op de hoofdas.
De geklonken zijde van de kooi moet naar
beneden zijn gericht.

24.Brengde seegerring2l aan in de groef die
zich voor het rollager bevindt.

25. Breng het hijsoog 535415 aan.

1 2. Hoofdastandwiel van de 4e versnelling
1 5. Hoofdastandwiel van de 5e versnelling
18. Schakelmof
20. Rollager

22. Hoofdastandwiol van de 3e versnolling

26, Hoofdastandwiel van do 2eversnelling
29. Schakelmof
31. Hoofdastandwiel van de 1e versnelling
35. Hoofdastandwiel van de achteruitversnelllng

3-oz-os

W-,,
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5. Schakelmofdrager
6. Trekvoren

7. Schakolmof

Hoofdas S-bak in elkaar zstten.
1. Controleer de synchromeshringen als volgt

op slijtage:

- Plaats de synchromeshring op de erbij
behorende schakelring en zorg ervoor,
dat de conussen gelijkmatig aanliggen,
door de synchromeshring te draaien.

- Meet nu met behulp van een voelermaat
op twee tegenover elkaar liggende plaat-
sen de afttand tussn het platte vlak
van de synchromeshring en het platte
vlak van de schakelring.

- Deze afstand moet minimaal 0,8 mm
bedragen.

- Indien de afstand kleiner is dan 0,8 mm
moet de synchromehring worden ver-
nieuwd.
Tevens moet in dat geval de conus van
de schakelring worden gecontroleerd op
buhensporige slijtage.

2. Gontroleer de synchronisatiespeling als
volgt:

- Leg de schakelring op het bijbehorende
tandwiel en zorg dat de schakelring
goed aanligt.

- Leg de synchromeshring op de schakel-
ring en zorg ervoor, dat de conussen ge-

lijkmatig aanliggen, door de syn-
chromeshring te draaien.

- Leg de schakelmofdrager in de juiste
stand op de synchromeshring.
Zorg ervoor, dat de aanloopvlakken van
het tandwiel en de schakelmofdrager
schoon zijn.

- Meet nu of de ruimte tussen de schake!-
mofdrager en de schakelring langs de
gehele omtrek meer dan 0,6 mm be-
draagt.

- Markeer de gemeten onderdelen om
verwiseling te voorkomen.

m à
îltl

1. Schakelrlng

2. Synchromeshrlng
3. Pallen

4. Drukveren

1. Synchromeshrlng
2. Schakelrlng
3. Vo€lermaat

1. Synchromehrlng
2. Tandwlel en schakelrlng
3. Voelermaat

4. Schakelmofdrager
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3. Breng de drukveren en de pallen aan in de
borin gen van de schakelmofdragers.

4. Leg de schakelmofdrager in de schakelmof.
In de schakelmof bevinden zich drie groe-

pen van drie tanden, die in het midden
zijn weggefreesd. De pallen moeten zich
bij deze tanden bevinden. Druk nu de pal-

len met behulp van een schroevedraaier in
en duw ze in een schakelmof.

5. Breng de drie trekveren aan in een van de

twee synchromeshri ngen.
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1, Veerdrukcontroleapparaat 535212
2. Drukrlng 535670
3. Synchronlsatle-lnrlchtlng
4. Drukrlng 535671

62

6. Breng de schakelmofdrager zo op de syn-
chromeshring dat de trekveren zich in de
uitsparingen van de schakelmofdrager be-
vinden.

7. Leg de andere synchromeshring op de syn-
chronisatie-inrichting en bevestig de trek-
veren.

8. Controleer de synchronisatiedruk als volgt:

- Plaats de synchronisatie-inrichting op
een drukring 535671.

- Leg de drukring 535670 op de synchro-
nisatie-inrichting.

- Richt de bovenste synchromeshring zo,
dat de vertanding zonder meer in de
vertanding van de schakelmof kan glij-
den.

- Druk nu met behulp van hEt veerdruk-
controle apparaat op de bovenste druk-
ring en lees af, bii welke kracht de scha-
kel mofdrager omlaag beweegt.

- De voorbeshreven synchronisatiedruk
bedraagt 314-353 N.

- Indien de synchronisatiedruk niet
wordt bereikt dienen de drukveren te
worden vernieuwd, waarna uiteraard
opnieuw de synchronisatie druk wordt
beproefd.
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9. Plaats de hoofdas met de voorzijde om-
hoog gericht in de bankschroef.
Breng het naaldlager 23 aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 22 van de 3e
versnelling aan met de schakelvertanding
omhoog gericht.

î 0. Breng de schakelring 80 aan op het tand-
wiel. De inwendige vertanding van de
schakelring moet met een glijpassing op de
schakelvertanding van het tandwiel passen.
In geen geval mag de schakelring met ge-

weld op het tandwielworden aangebracht.
Indien de pasing niet goed is moet de
schakelring worden vervangen door een
andere.

1 î. - Verhit de synchronisatie-inrichting tot
950c.

- Breng de synchronisatie-inrichting aan
op de spievertanding van de hoofdas,

- De indraaiing van de schakelmofdrager
6 moet omhoog zijn gericht.

- Wanneer de synchronisatie-inrichting is

afgekoeld moet tegen de schakelmof-
drager worden getikt om te controleren
of hijaanligt.

- Controleer nu de axiale speling van het
hoofdastandwiel22 van de 3e versnel-
ling. Deze moet 0,15 - 040 mm bedra-
gen.
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12. Breng de seegerring 9 aan in de groef, die
zich voor de schakelmofdrager bevindt.
De seegerring rnoet passen met een axiale
speling van 0,02 - 0p5 mm en is derhalve
in diverse dikten leverbaar.

13. Leg de schakelring 73 op de synchronisa-
tie-inrichting.
Breng het naaldlager 11 aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 12 van de 4e
versnelling aan. Breng de schakelvertan-
ding van het tandwiel in ingrijping met de
inwendige vertanding van de schakelring
en duw het tandwiel omlaag tot het aan-
ligt.

14. Verhit de lagerbus 13 tot 12Oo C en breng
op de betreffende plaats van de hoofdas
mo lybdeendisu lfide vet aan.
Breng de lageÈus aan op de hoofdas tot
hij aanligt.
Tik, nadat de lagerbus is afgekoeld, deze
nog even na om te controleren of hij aan-
ligt.
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15. Controleer de axiale speling van het hoofd-
astandwiel 12van de 4e versnelling.
Deze speling moet 0,î5 - 0,50 mm bedra-
gen.

16. Span de hoofdas in met de achtezijde om
omhoog gericht.
Breng op het naaldlager 25 wat olie aan en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel 26van de2e
versnelling aan met de schakelvertanding
omhoog gericht.

17. Breng de schakelring 81 aan op het tand-
wiel26.
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18. Verwarm de synchronisatie-inrichting tot
85o C en breng de synchronisatie-inrich-
ting aan op de spievertanding van de
hoofdas.
Tik nadat de synchronisatie-inrichting is

afgekoeld deze nog even na om te contro-
leren of hij goed aanligt.
Controleer de axiale speling van het
hoofdastandwiel 26. Deze moet 0,15 -
0,40 mm bedragen.

î 9. Breng de seegerring 28 aan in de groef, die
zich voor de schakelmofdrager 27 bevindt.
De axiale speling van de seegerring moet
O,O2 - 0O5 mm bedragen. De seegerring is

leverbaar in diverse dikten.

20. Leg de schakelring 88 op de synchronisa-
tie-inrichting. Breng wat olie aan op het
naaldlager 30 en breng het naaldlager aan
op de hoofdas. Breng het hoofdastandwiel
31 van de 1e versnelling zo op de hoofdas
aan, dat de schakelvertanding in ingrijping
is met de inwendige vertanding van de
schakelring.

31

30

88
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21. Verhit de schakelring 32 van de achteruit-
versnelling en lagerbus 33 tot 85o C.
Breng de schakelring aan op de spievertan-
ding van hoofdas tot hij aanligt, en breng
dan de lagerbus aan tot hij aanligt tegen
de schakelring.
Controleer wanneer beide onderdelen zijn
afgekoeld, of ze goed aanliggen, door ze
nog even na te tikken.

22.Breng de kooivan het naaldlager 34 aan in
het hoofdastandwiel voor de achteruiwer-
snelling. Breng in de kooi lagervet aan en
duw de naalden in de kooi.
Belangrijk: Vervang nooit een gedeelte

van de naalden door nieuwe
en gebruik altijd naalden uit
één verpakking, dus van de-
zelfde tolerantiegroep.

23. Breng het hoofdastandwiel 35 voor de
achteruitversnellin aan op de hoofdas, met
de schakelvertanding omlaag gericht.

3-oz-os
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67



72

15

24.Brengde opsluitring 535418 met de bijbe-
horende seegerring op de as en zorg dat hij
aanligt tegen de lagerbus.

25. Span de hoofdas in met de voorzijde om-
hoog gericht.
Breng op het naaldalger 14 wat olie aan en
breng het naaldlager aan op de hoofdas.
Breng het hoofdastandwiel l b voor de be
versnelling aan met de schakelvertanding
omhoog gericht.

26. Breng de schakelringT2 aan op de schakel-
vertanding van het hoofdastandwiel lS.
Let erop, dat een schakelring wordt inge-
bouwd, die aan de zijde van het tandwiel
niet is ingedraaid.
Venararm de synchron isatie-inrichting tot
950 c.
Breng de synchronisatie-inrichting, met de
ingedraaide zijde omlaag gericht, aan op de
spievertanding van de hoofdas.
Controleer de axiale speling van het tand-
wiel. Deze moet 0,15-045 mm bedragen.
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Hoofdas, uituoering met nokmoer (vóór sep-
tember 19801.

2T.Brengde nokmoer aan. Haal de nokmoer
aan met een aanhaalmoment van392 Nm.
Hiervoor dient u gebruik te maken van
nokmoersleutel 535405.

Borg de nokmoer door de borgkraag met
behulp van een doorslag om te tikken en

zorg daarbij dat de borgkraag niet scheurt.

3-oz-os

535405
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Hoofdc, uitvoering met een seegerring (na

septsmber 19801.
28. Breng de seegerring aan en meet de speling

tussen de seegerring en de synchronisatie-
inrichting.
Deze speling mag O,O2 - 0O5 mm bedra-
gen.

Monteer zonodig een seegerring met een
andere dikte.

Dikten seegerring:
ZFO;2,45 i2,4O;2,# i2,3O ;225 ;
ZpO mm.

29. Verwarm het rollager 20 tot 85o C en
breng het aan op de hoofdas.
De geklonken zijde van de kooi moet naar
beneden zijn gericht.

30. Breng de seegerring2l aan in de groef die
zich voor het rollager bevindt.
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31. Controleer de passing van de schakelring 8
op de schakelvertanding van de priseas.
Breng daarna de schakelring aan op de
sy nch ro n isatie -i n richti n g.

32. Breng hiisoog 535785 aan.

20. Rollager

18. Synchronisatie-inrichting van de 5e en 6e versnelling

15. Hoofdastandwiol van de 5e versnelling

12. Hoofdastandwiel van de 4e versnelling

22. Hoofdastandwiel van de 3e versnelling

26. Hoofdastandwiel van de 2e versnelllng

29. Synchronisatie-inrichting van 1e en 2e versnelling

31 . Hoofdastandwiel van leversnelling
35. Hoofdastandwiel van de achteruiwersnelling

Prise as in elkaar zetten.
a. Indien een G.V. bak wordt aangebouwd:

zie hoofdstuk GV 80, revisie.
b. Indien er géén G.V. bak wordt aange-

bouwd: handeldan als volgt.

î. - Breng de borgring 3 aan in het cilinder-
lager 7.

- Breng de drukring 2 van het cilinderlager
aan op de prise-as.

De afgeronde zijde van de binnenom-
trek moet naar het tandwiel zijn ge-

richt.

- Verwarm het cilinderlager 7 tot 85o C
breng het aan op de prise-as tot het aan-
ligt.
De kraag van de binnenring moet van
het tandwiel at zijn gericht.



354î 5 tert
35785ts1
0

2. Breng met behulp van de drijver 535657
de gedeelde ring 4 aan.
De gedeelde ring moet een axiale voor-
spanning hebben 0,01 - 0,02 mm, dat wil
zeggen een lichte klempassing. Om de
voorspanning te bereiken is de gedeelde' ring in diverse dikten leverbaar.

3. Plaats twee borglippen 5 in de uitsparin-
gen van de ringhelften 4 aan.
Schuif de borgring 6 over de gedeelde ring
4 en de borglippen 5. Buig de borglippen
om de ring 6.

1. Prise as

2. Opvulring
3. Borgrlng

4. Gedeelde borgrlng

5. Borglip (2 stuks)
6. Borgrlng
7, Clllnder lager

Hoofdas inbouwen.
1. Verwijder het tijdelijk aangebrachte dek-

sel.
Breng het hijsoog 535415 resp.535785
aan in de schakelmof î0 van de 3e en 4e
vercnelling en breng de hoofdas aan in het
huisdoor eerst de achtezijde op ziin
plaats te brengen en dan de voorzijde te
laten zakken.

l"
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2. Verwijder de seegerring en de opsluitring
535418.

3. AK en S 6-80:
Breng de complete prise-as 38 tijdelijk aan
in de vercnellin6bak.

AK en S 6-80 + GV 80:
Breng de priseas van de voorschakelbak
tijdelijk aan in de versnellingsbak.

Opmerking: Er kan ook gebruik gemaakt
worden van een dummy as.

4. Breng de borgring 37 aan in het kogellager
36 en breng het kogellager aan op de spie-
vertanding van hoofdas.
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5. Breng het hulpstuk 535413 voor de lager-
pers van het hoofdaslager aan op de
hoofdas.

6. Bevetig de lagerpers 5354o1 aan het
hulpstuk en pers het kogellager op de
hoofdas tot het aanligrt tegen de lagerbus.

7. Veruyarm de worm 38 van de kilometertel-
leraandrijving tot 85o C en breng hem aan
op de hoofdas, tot hii aanligt tegen de bin-
nenring van het kogellager.
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8.Zorg ervoor, dat de borgring 37 goed aan-
ligt tegen het huis en in de groef van het
kogellager 36 en meet de afstand van de
buitenring van het kogellager tot het af-
dichwlak van het huis.

9. Breng op de buitenomtrek van de olie-
keeringen vloeibare pakking aan en breng
de oliekeerringen met behulp van de drij-
ver 535421 aan in het deksel 22.
De afdichtlippen moeten naar de versnel'
lingsbak zijn gericht.
De twee oliekeerringen zijn van een ver-
schillend materiaal. De Viton-ring (zwart)
moet aan de binnenzijde, de Perbunan-
ring (blauw) aan de buitenzijde worden
gemonteerd.

10. - Breng de pakking 21 aan op het af-
dichwlak.van het deksel 22.

- Meet de afstand van de pakking tot de
bonst in het deksel.

- Deze afstand moet 0{),05 mm kleiner
zijn dan de bij punt 8 vastgestelde maat.

- Conigeer de afstand met behulp van
vufringen. Deze ziin in diverse dikten le-
verbaar.

535t 21
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1 1. - Breng de pakking aan op het deksel 22.

- Breng de vulring door middel van aan
in het deksel 22.

- Breng hetdeksel op het huis aan.

- Breng de bouten 24 en 29 met veerrin-
gen aan en haal ze aan met een aanhaal-
moment van zl8 Nm.

12. Breng op hEt loopvlak van de aandrijflens
39 voor de oliekeerringen wat molybdeen-
disulfide vet aan.
Verhit de aandrijflens tot 85o C en breng
hem aan op de spievertanding van de
hoofdas tot hij aanligt tegen de worm.

î3. - Breng op de vlakke, niet afgeschuinde
zijde van de drukplaat 40 vloeibare pak-
king aan en breng de drukplaat aan op
de aandriiflens 39.

- Breng de pakking 26 lzie pt. 1 1l aan op
het deksel. Breng het deksel aan op het
deksel 22,en breng de bouten 28, met
de veerringen aan.

- Haal de bouten 41 aan met een aanhaal-
moment van 59 Nm en de bouten 28,
met een aanhaalmoment van 84 Nm.

- Borg de bouten 41 d.m.v. een borg-
plaatje met behulp van speciaal gereed-

schap,535928.

Venrijder nu de prisers weer.
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Aanslu itstuk, kilometerteller aandrijving mon-
teren en inbouwen.

1 . - Breng de as 2 van de kilometertelleraan-
drijving aan in het aansluitstuk 1.

- Breng de spanstift 3 aan.

- De axiale speling van de as moet min-
stens 0,1 mm zijn; dat wil zeggen dat de
speling met de hand juist voelbaar is.

- Breng de conus 535410 op de as aan en
druk met behulp van de erbij behoren-
de drijver de oliekeerring 5 in het aan-
sluitstuk.
De afdichtlip moet naar het wormwiel
z'dn gericht.

- Breng de O-ring 4 aan in de groef van
het aansluitstuk 1 .

2. De afbeelding toont de vier inbouwmoge-
liikheden van het aansluitstuk I van de
k ilometertel ler aandrijving.
Uiteraard moet het aansluitstuk worden
ingebouwd waar hij bij het uit elkaar ne-
men werd aangetroffen.
In het algemeen is het zo, dat het aansluit-
stuk onder de hartlijn van de hoofdas !igt.
Breng het aansluitstuk I van de kilometer-
telleraandrijving met behulp van de trek-
ker 535403 aan in het deksel.
De conische boring in het aansluitstuk

. moet conesponderen met de boring van
het deksel, waarin later de borgbout
wordt aangebracht.
Breng de borgbout met de afdichtring en
de borgplaat aan en buig de borgplaat om.

3. Indien een nieuw aansluitstuk 46 voor de
kilometertellbraandrijving wordt gemon-
teerd, moet dit worden ingesteld en ge-

boord:

- Breng het complete aansluitstuk aan in
het deksel.

- Verdraai het aansluitstuk zo, dat de
tandflankenspeling van het wormwiel in
de worm O,1 - 02 mm bedraagt, dat wil
zeggen dat de tandflankenspeling juist
met de hand voelbaar is.

- Breng nu de borgbout 45 aan en draai
deze stevig aan. Op deze manier wordt
een merkteken op het aansluitstuk aan-
gebracht.

- Neem nu het aansluitstuk weer uit het
deksel en boor met behulp van een

5. Ollekeenlng
6. Conus

7. Drljver

1. Versnelllngsbak llggend llnks
2. Versnelllngsbak llggend rechts
3. Versnelllngsbak staand

4. Versnelllngsbak staand

1. Aanslultstuk
2. As
3. Spansdft
4. O-rlng
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boor met een diameter van 8,7 mm en
een op 600 geslepen punt het aansluit-
stuk in.

- Breng het aansluitstuk nu aan in het
deksel.'

Let erop dat de borgbout wanneer hij is
aangehaald de borgplaat aandrukt.

Prise as monteren
(indien er geen G.V. bak wordt aangebracht).

1. Uitsluitend S 6-80:
Voor het meten van de synchronisatiespe-
ling van de 5e en 6e versnelling moet de
volgende meting worden uitgevoerd :
Meet met behulp van een dieptemaat de af-
stand a, van de rechter zijde van het tand-
wiel, tot aan de borgring 3, op.
De borgring 3 moet daarbii zover mogelijk
naar links in de groef worden gedrukt.
Noteer die maat voor een volgende meting.

2.Zorg door de schakelring I te draaien dat
de conusen van de synchromeshring en
van de schakelring goed gecentreerd aan-
liggen.
Meet met behulp van een dieptemaat op
twee tegenover elkaar gelegen plaatsen de
afstand ,,b" en bepaal het gemiddelde van
de twee waarden.
De vulring 9 moet een dikte hehben van
b-a-0,6mm.
(0,6 mm : synchronisatiespeling)

3. Kleef met behulp van vet de vulring 9 op
zijn plaats in de schakelring 8.
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AK

De punten 4 tlm 8 gelden ook voor een

AK-bak.

4. Plaats de prise-as in de boring en tik hem
met behulp van een zachte hamer voor-
zichtig in het huis, en draai daarbij de
prise-as voortdurend. De schakelvertan-
ding van de prise-as moet in de inwendige
vertanding van de schakelring 8 worden
aangebracht. Let op dat de vulring 9 op
zijn plaats blijft.
Wanneer de borgveer 3 goed aanligt tegen
het huis, bevindt de prise-as zich op zijn
plaats. Controleer dan nog eens de syn-
chronisatie-speling. Deze moet groter zijn
dan 0,6 mm.

5. Drijf de prisets zover mogelijk achter-
waarts en meet de afstand van de buiten-
ring van het rollager 4 tot het afdichtvalk
van het huis.

6. Leg de pakking 55 op het afdichwlak van

van het lagerdeksel 52 en meet de afstand
van de pakking tot de borst in het lager-

deksel.
Deze afstand moet 0 - 0,05 mm kleiner
zijn dan de zojuist gemeten afstand.
Corrigeer de afstand door middel van de

vulringen 56.

3-oz-os

55

52
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535122

535423

7. Breng op de buitenomtrek van de olie-
keerringen 53 en 54 vloeibare pakking aan
en breng de oliekeerringen aan in het la-
gerdeksel 52,de oliekeerring 53 met be-
hulp van drijver 535423,54 met behulp
van 53il22.
De afdichtlip van de oliekeerringen moet
naar de binnenzijde van de versnellingsbak
zijn gericht.

8. - Breng de vulring aan in het lagerdeksel
52, met behulp van vet.

- Breng de pakking aan op het afdicht-
vlak van het lagerdeksel.

- Breng op het loopvlak rllan de oliekeerr-
ringen op de prise-as wat molybdeen-di-
sulfide \ret aan.

- Breng het lagerdeksel aan op het huis.
Zorg ervoor dat de olieterugvoergroef
in het lagerdeksel tegenover de corre-
sponderende boring in het huis ligt.

- Breng de bouten 67,aan en haal ze aan
met een aanhaalkoppel van 48 Nm.

GV BAK TEGEN HOOFDBAK MONTEREN

1. Door middel van een olievangplaat en di-
verse deksels wordt de smeeroliehuishou-
ding aangepast aan de stand van de ver-
snellingsbak.
Bij het inbouwen moet op de buitenom-
trek van de deksels vloeibare pakking wor
worden aangebracht.

Uz-l o-2 0_3

s_4 0_s
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vercnellingsbak

voorschakelbak

liggend (lihkse bediening)

2. Breng de pakking 41 aan op het afdicht-
vlak van de versnellingsbak en kleef de
vulring 49, door middel van vet op de
buitenring van het conische rollager 51.

Let op: Indien een voorschakelbak wordt
aangebracht tegen een versnel-
lingsbak, waaraan voordien géén

voorschakelba k was bevestigd,
moet de vulring worden vervan-
gen door een andere, waarvan de
dikte gelijk is aan de dikte van de
oorspronkelijke, vermeerderd met
de dikte van de pakking 41.

3-oz-os

I iggend(rechtse bediening)

ak voorschakelbak

staande uiWoering

WE RKP LAATSI NSTRUCTI ES REVISIE

+T+++

+t

i

T

-{.

+

versnellingsbak

0

I
I
o
o

o

81



3 en 4 zijn alleen van toepassing indien de

voorschakelbak is gecombineerd met een

S 6-80 versnellingsbak.

3. Meet met behulp van een dieptemaat de
afstand "a" , die in de afbeelding is aange-

geven. Zorg er daarbij voor dat het rolla-
ger goed aanligt tegen de borst in de bo'
ring.

4. Meet de afstand "b" van de pakking 41
tot de schakelring 8 op twee tegenover el-
kaar gelegen plaatsen en bereken het ge-

middelde.

Zorg er bij deze meting voor, dat de scha-
kelring goed gecentreerd aanligt in de
conus van de synchromeshring.
Kleef nu door middel van vet een vulring
met een dikte b - a - 0,6 mm aan de scha-
kelring.

5. Verwarm de verhittingsschiif 535667 tot
15Oo C en plaats deze in de boring van het
huis van de versnellingsbak.
De boring moet zo tot 70o C worden ver-
warmd.

82
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6. Bevestig de hijsbeugel 535669 aan de
voorschakelbak en kleef de aanslagring 67
d.m.v. vet in de boring van het huis.

7. Breng de geleidestiften 535668 aan in de
versnellingsbak en hang de voorschakelbak
voor de versnellingsbak.

8. Let op

- De versnellingsbak moet geheel in el-
kaar zijn gezet, alvorens de voorschakel-
bak wordt aangebracht.

- Het deksel moet van de versnellingsbak
at ziin genomen.

- De schakelmof î8, moet in de neutrale
stand staan; een andere versnelling
moet worden ingeschakeld.

- Het tandwielvan de prisers 38 moet in
ingrijping worden gebracht met het
tandwiel 53 van de hulpas van de ver-
snellingsbak.

- De schakelvertanding van de prise-as

moet in ingrijping worden gebracht met
de inwendige vertanding van de schakel-
ring (alleen bij S 6-80).

- Bij de S 6+0 moet erop worden gelet,
dat de vulring 7, niet van zijn plaats
valt.
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9. De inwendige vertanding van de hulpas
moet over de spievertanding van de hulp-
as van de vennellingsbak worden gescho-
ven.

10. Breng de voorcchakelbak aan op de ver-
snellingsbak tot hii aanligt.
Controleer bij de S 6-80 de synchronisa-
tiespeling van de 6e versnelling nog eens.
Deze moet minimaal0,6 mm zijn.

1 1. Breng aan de onderzijde de moeren 46 die
zich tusen de voorschakelbak en de ver-
snellingsbak bevinden aan en haal ze aan.

c
535669
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AK

î 2. Breng aan de bovenzijde de moeren 46
aan en haal ze aan.

SCHAKELCILINDER OP GV BAK MON-
TEREN EN AFSTELLEN

î. Breng zonodig de steun 42 aan op het huis
en breng de bouten 43 aan.

Voor revisie schakelcilinder, zie het betref-
fende hoofdstuk.

2. Breng de schakelcilinder M aan op de

steun 42 en breng de ring en de splitpen
aan.

3-oz-os

46
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3. Trek de bedieningshefboom van de GV
bak zo ver mogelijk naar links.
Trek de gaffel van de schakelcilinder zover
mogeliik uit.
De gaffel moet iuist iets verder naar links
komen als de bedieningshefboom.

4. Druk de bedieningshefboom van de GV
bak zo ver mogelijk naar rechts.
Druk de gaffel van de schakelcilinder ge-

heel in de cilinder.
De gaffel van de schakelcilinder moet juist
iets verder naar rechts komen als de bedie-
ningshefboom.

5. Zonodig dient de bedieningshefboom van
de GV bak in een andere stand op de as

geplaatst te worden, of de gaffel van de

schakelcilinder te worden biigesteld.

Nadat de gaffel in de juiste positie op de

zuigerstang van de schakelcilinder is ge-

steld, moet de borgmoer (zie nevenstaan-
de figuurl worden vastgezet en de rubber
stofkap op ziin plaats worden aangE-

bracht.

86



AK 6-g0 s 6-g0 InFTrudcs

6. - Breng de koppen, de ring en de splitpen
aan.

- Beweeg d,m.v. een luchtdruk van 4,5 -

7,3bar de zuiger enkele malen in de
beide richtingen om te controleren of
alles in orde is.
Controleer telkens wanneer een van
beide versnellingen is ingeschakeld of
de ingaande as'licht draaibaar is.

SCHAKELDEKSEL

ln elkaar zetten.
1. Breng de oliekeerring 4, met behulp van

drijver 535925 aan-in het lagerdeksel.
De afdichtlip moet, indien het lagerdeksel
is geplaatst zoals op de afbeelding, omlaag'
zijn gericht.
De oliekeerring moet aanliggen tegen de
borst in het lagerdeksel.
Breng met behulp van drijver 535811 (AK)
of 535669 (Sòak) de stofkeerring 3, aan
in de boring tot hij aanli6 tegen de olie-
keerring. De afdichtlip moet omhoog zijn
gericht.

2. Breng met behulp van de drijver 535660
het naaldlager 5, aan in het lagerdeksel.
Let er daarbij op dat de drijver op de ziide
van het naaldlager wordt geplaatst, waar
de rand van de buitenring het dikst is.

3-oz-os

(ar)
535811

''r''?rl

535660
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1. Draaias 63
2. Bollen 64 die nu worden aangebracht
3. Rollen 64 dio later worden aangebracht

-///r'
$.

3. Breng het lagerdeksel 8 aan op de draaias.
Het afdichwlak is van de schakelhefboom
af gericht.

4. Kleef met behulp van vet de rollen O4, die
met "2" zijn aangeduid, in de draaias.

5. Breng de schakelvingers 61 aan. De half-
ronde uitsparingen moeten aan die zijde
worden geplaatst, waar later de blokkeer-
stift 9, wordt geplaatst.
Let op: Bij de S 6-80 versnellingsbak zijn

de vier schakelvingers gelijk.
Bij de AK 6-80 is in één van de
schakelvingers 61 een boring aan-
gebracht voor de arretering van de
achteruiwersnell ing. Deze schakel-
vinger moet aan de buitenzijde
worden geplaatst.

A.B

@
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6. Schuif nu de draaias 63 in het deksel.
Schuif de draalas eerst door de schakel-
vingers en breng dan de aanslagring 59 en
de meenemer 56 aan.

7. Breng het naaldlager 5, aan op de draaias.
De zijde, waar de rand van de buitenring
het diktst is, moet naar de meenemer 56
zijn gericht.

8. - Breng de arreteringssector 36 aan.
De arreteernokken moeten naar de cor-
responderende boring in het deksel ziin
gericht.

- Schuif de draaias nu zover, dat de over-
gebleven rol 64 kan úvorden aange-
bracht.
Kleef deze rol d.m.v. vet in de boring.

- Breng de pal 1 î, en de drukveer 10, aan

in de boring (zie punt 24,bl,2,22l..

- Plaats de arreteringssector 36 en de
schakelvingers verticaal omhoog en
draai de draaias zo, dat de schakelhef-
boom verticaal omlaag is gericht.

- De draaias kan nu geheef in het deksel
worden geduwd,
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9. Breng het naaldlager als volgt aan in de

boring:

- Plaats een steeksleutel met een sleutel-
wiidte van2-l mm over de draaias, te-
gen het naaldlager.

- Druk nu met behulp van een hefboom
en de steeksleutel het naaldlager geheel

in de boring.

10. Breng op de afdichwlakken van het lager-
deksel 8,en24,vloeibare pakking aan en
bevestig het deksel 8, d.m.v. de bouten 6,
met veerringen. Haal de bouten aan mEt
een aanhaalmoment van 24 Nm.

1 1. Plaats de meenemer 56 in de juiste stand:

- De boringen voor de spanstiften moe-
ten vrij zijn.

- Bij verticaal staande arreteringssector
36 moet de kam van de meenemer naar
de boring voor dè blokkeerstift ziin ge-

richt.
Breng nu de spanstiften 58 en 57 aan.
Ze mogen niet buiten de meenemer
steken.
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12. Beweeg de draaias nu zo, dat de schakel-
vinger van de 5e en 6e versnelling wordt
gedraaid en breng de koppelstangen 42,
43 en M aan op de andere schakelvingers.

13. Houd de schakelvinger van de 5e en 6e
versnelling in de stand zoals hij onder 12
is geplaatst, plaats de andere schakelvin-
gers verticaal.

14. - Breng de blokkeerstift 9 aan. In de
blokkeerstift zijn twee uitsparingen
aangebracht. Bij één daarvan bevinden
zich twee ringvormige groeven. De uit-
sparing met de ringvormige groeven
moet zich bij de schakelvingers bevin-
den. De andere uitsparing bij de mee-
nemer 56.

- Draai nu de draaias zo, dat de meene-
mer 56 in de uitsparing van de blok-
keerstift wordt geplaatst.

lrl, lr3 lr2
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15. Breng de ring 4O aan op de draaias tot hii
aanligt tegen de borst en breng de druk-
veer 39 aan.

16. Breng de ring 37 aan.

17. Plaats de schakelvinger van de 5e en 6e
versnelling zoals onder 12 bechreven en

druk de drukveer 39 in d.m.v. de spanpla-
ten 5354Í11.
Breng de seegerring 41 aan, plaats de
draaias weer in de neutrale stand en ver-
wiider de spanplaten.
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18. Breng de pal45 en de drukveer 44,aanin
de boring.

19. Breng zondig het deksel 4O,aan in de bo-
ring van het deksel.

20. Breng vloeibare pakking aan op de af-
dichwlakken van het deksel 43 en het deksel
24. Bevestig d.m.v. de bouten met veer-
ringen het deksel 43,aan hetdeksel 24.
Pas op dat de drukveer 44,nietwordt be-
schadigd. Haal de bouten aan met een aan-
haalmoment van 24 Nm.

lrl, lr5

3-OZ-OS
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21. Neem het deksel uit de bankschroef en leg

het met het pasvlak omlaag gericht. Breng
de arretering met de borgplaat aan.
Haal de arretering aan en buig de borg-
plaat om.

Schdcelvorken monteren.
î. Maak de schakelvorken compleet.

Breng nieuwe naaldlagers aan met behulp
van een driiver 535661.
Plaats de drijver daarbij op de zijde van
het naaldlager waar de rand van de buiten-
ring het dikst is.

2. Breng de complete schakelvork 53 aan op
de schakelmof.
Zorg dat de uibparing voor de meenemer
zich aan de juiste zijde bwindt.7;--"
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3. Breng op de schroefdraad van de lager-
pennen 49 en op de vlakke zijden van de
veerringen vloeibare pakking aan. Houd de
schakelvork 53 nu zo, dat de naaldlager
zich ter hoogte van de boringen in het
huis bevinden en breng de lagerpennen
aan met een aanhaalmoment van 190 Nm.

4. Breng de overige schakelvorken 4G, E0 en
5î aan in de juiste stand en op de juiste
plaats.
De stand en de juiste plaats zijn bii het uit
elkaar nemen gemarkeerd.

5. De juiste positie van de glijbeugel 45 is
hier afgebeeld.
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Schakeldeksel op hoofdbak monteren.
î. - Breng de pakking aan op het huis.

- Breng aan het deksel het hijsoog
535658 aan en hang het deksel boven
de versnellingsbak.

- Bevestig de schakelvorken aan de kop-
pelstangen.
Zorg ervoor, dat de meeneempen van
elke schakelvork in de juiste boring van
de betreffende koppelstang wordt ge-
plaatst.
Deze boringen zijn bij het uit elkaar
nemen gemarkeerd.

2. Breng nu alle lagerpennen 49 aan zoals be-
schreven onder 3.
Laat het deksel zakken en zorg ervoor, dat
de schakelvinger 61 in de uitsparing van
de schakelvork 53 wordt geplaatst.

3. Breng de bouten 31,34,39,29 en 28, aan.
Haal de bouten kruislings en gel'ljkmatig
aan met een aanhaalmoment van 48 Nm.
Verwijder het hijsoog en breng de plug 32
aan.
Haalde plug aan met een aanhaalmoment
van 58 Nm.

7,9 ,(
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