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TECHNTSpHE GEGEVENS

SAMENSTELLING EN IIIERKING

Door de remkamer of door de veerremcilinder,
welke op het aslichaam is bevestigd, wordt de
remnokas gedraaid. Op het andere einde van de
rsmnokas bevindt zich de S-nok.
De rem bestaat uit een ankerplaat met twee an-
kers, waarop de remschoenen draaien. De S-nok is
tussen de remschoenen geplaatst. Op iedere
schoen zit een rol, welke door de terugtrekveer
tegen de S-no[ wordt gedrukt. Wanneer de rem-
kamer wordt belucht (bedrijfsrem) of de veerrem-
cifinder wordt ontlucht (parkeer-noodrem), zal de
S-nok worden gedraaid en de remschoenen wor-
den tegen de remtrommel aangelegd.

ONDERHOUD

Controleer elke 5.000 km de afstelling van de rem-
men.
Smeer elke 10.000 km de nippel op de remnokas
spaalzaam door.
Onder de stelbout van de remsteller bevindt zich
een plugje. Draai dit plugje elke 25.000 km eruit
en vervang het door een smeernippel, met vet
(m ulti-purpose vet) smeren.
Controleer elke 25.000 km de remvoeringdikte.
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Fabrikaat
Toepassing op achteras
Toepassing op type voertuig

Type remplaat
Diameter remtrommel (nleuw)
Diameter remtrommel (max.)
Maximale slingering remoppervlak
van trommel
Type veerremcilinder

DAF
2676
FA, FT en FAS
eerste achteras
161/2" x7"
419,3 mm
422,3 mm

0,25 mm
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UIT ELKAAR NEMEN

Opmerklng: De in deze instructie geplaatste af-
beeldingen zijn de wielremmen aan
de rechteaijde van de wagen. De
linkerziide is het spiegelbeeld van de
rechtezijde

Plaats stootblokken tegen de voorwielen en zet het
parkeerremventiel in dg stand ,,rijden". Wanneer
de luchtketels niet gevuld kunnen worden moet
langs mechanische weg de achterrem worden ge-
lost. Verwijder de kunststof kap achterop de veer-
remcilinder. Steek een 3/4" pijpsleutel in de veer-
remcilinder en draai deze linksom totdat geen
druk meer op de bout wordt gevoeld. De rem is nu
gelost. Krik de achteras onder de veerschotel op.
Verwijder wielen en banden. Stel de remschoenen
terug (fig. 15).

Draai de vier bevestigingsschroeven (fig. 9) los en
verwiider deze schroeven.

Draai twee bouten (1u2" NC, 13 gangen) in de
speciaal daarvoor aangeQrachte gaten van de
trommel en druk de trommel van de naaf (fig. 10).

Venruijder steekas en naaf (fig. 11).
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Alvorens de rem af te stellen moet worden gecon-
troleerd of de remsteller op de remnokas met de
drukstang van de remkamer een hoek maakt, wel-
ke groter is dan 90o. Bij alle remstellers moet deze
hoek gelijk zijn, wil een gelijkmatige remwerking
worden verkregen.
Bijaangelegde remmen moet deze hoek altijd nog
groter zijn dan 90o.
ls dit niet het geval, dan moet de gaffel, eventueel
in combinatie met de remsteller dusdanig worden
afgesteld, dat bovengenoemde hoek wel wordt be-
reikt.
Indien de voering op de remschoenen op dezelfde
radius moet worden geslepen als van de rem-
trommel, mag dit alleen gebeuren wanneer de
remschoenen compleet op de ankerplaat zijn ge-
monteerd. Dit in verband met het feit, dat de rem-
schoenen op de ankerplaat een vast draaipunt be-
zitten. Hierbij wordt tevens ven /ezen naar de ge-
bruiksaanwijzingen bij de in de handel voor dit
doel verkrijgbare ge.schi kte apparatuur.
Voordat de remmen worden afgesteld moet eerst
de wiellagerspeling op de juiste wijze zijn inge-
steld.
Stel daarna de remschoenen af zoals hieronder is
aangegeven:
Plaats een ringsleutel op de stelbout (fig. 15), druk
de ringsleutel en daarmede de verende borgbus
naar beneden. Tijdens het afstellen moet de stel-
bout zo ver worden gedraaid, tot het wiel vastzit.
Draai nu zo ver terug tot het wiel juist vrijloopt.

Belangrllk liVanneer de remmen ,,yastet' worden
gesleld, moet met de stelbout van de
remsteller de remnokas In dezelfde
rlchtlng worden gedraald als deze
wordl gedraald tlldens een normale
rcmmlng.

Wanneer de bedrijfsrem goed is afgesteld, is hier-
mede automatisch de parkeer-noodrem goed af-
gesteld.
Wanneer de rempedaal in de cabine wordt inge-
trapt moet de remsteller bij min. 0,5 kg/cm2 be-
ginnen te bewegen.
Bij goed afgestelde remmen mag de slag ongeveer
25 mm bedragen.
De remmen moeten worden bijgesteld, wanneer
de slag van de remkamer de bijstelslag heeft be-
reikt. Deze bijstelslag bedraagt 51 mm.
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ACHTERWIELREMMEN

Systeem DAF mechanisch

SAMENSTELLING EN WERKING

Door de remkamer of veerremcilinder, welke
op het aslichaam is bevestigd, kan de remnok-
as gedraaid worden. Op het andere einde van
de remnokas bevindt zich de $nok.
De rem bestaat uit een ankerplaat met twee
ankers waarin de remschoenen draaibaar ziin
opgehangen. De $nok aan de tegenoverlig-
gende zijde is tu$en de rernschoenen geplaatst.
Op iedere schoen zit een rol, rruelke door de
terugtrekveer tegen de S-nok wordt gedrukt.
Wanneer de remkamer wordt belucht (bedrijfs-
rem) of de veerremcilinder wordt ontlucht
(parkeer-noodrem) zal de S-nok gedraaid wor-
den en de remschoenen gaan aanliggen te-
gen de remtrommel.

ONDERHOUD

Gontroleer volgens onderhoudsschema de af-
stelling van de remmen, smeer de nippel op
de remnokas (spaarzaaml en op de remsteller
door met multi-purpose vet.
Smeer de bewegende delen van de wielrem in
met Copaslip (Def nr 637345).
Controleer regelmatig de remvoeringdikte.

Let op:
De remvoering kan asbest bevatten. Denk
aan de wettelijke voorschriften hieromtrent.

Opmerking:
Wegens de slechte bereikbaarheid van de
smeernippel op de remsteller van de 2699
achteras (met naafreductie), moet deze ver-
vangen worden door een haakse nippel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat: DAF
Toepassing op achteras: 2255,2255T,

2676,2699 en
sleepas

Afmetingen remschoen op:
achteras FA, FT, 1e achter-
as FAS en beide achterassen
FAD (oudl: 76112" x7"
Op beide achterasen FAD,
(nieuw) FAT,FAZ; 161/2" x6"
Toegepasteremvoeringen: Ferodo616

Jurid 265
Diameter remtrommel(nieuw) : 41 9,3 mm
Max. uitdraaimaat: 422,3 mm
Max. slingering remopper-
vlak van trommel: 0,25 mm
Type veerremcilinder le as: 24,30 of 3G
Type remkamer 2e as: ' 16,20,24 of

30
Max. toelaatbare slag rem-
kamer/veerremci linder:
Type 16 ,20en24: 45mm
Type30: 51 mm
Type36: 57 mm
Slag bij correct afgestelde
remmen: t30mm
AFstand hart gaffelpen-montage-
vl ak rem kamer/véerremci-
linder: 85 mm
Uitgestuurde druk om voering
tegen de trommel te laten
aanliggen: max 0,5 bar

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Benodigd speciaal gereedschap:
Naafmoersleutel voor 2255, 2255T en

2676 DAF nr. 535266
2699 DAF nr.535705
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Fig. î

AFSTELLING WIELREM

Alvorens de rem af te stellen moet de druk-
stanglengte van de remkamer/veerremci lin-
der worden gecontroleerd. Deze lengÉe be-

draagÉ 85 mm, gemeten van montagevlak
remkamer/veerremcilinder tot aan het

trart van de gaffelpen.

Per as moeten de remhefboomlangtes gelijk
zijn, wil een gelijkmatige remwerking wor-
den verkregen.
Bovendien moet eerst de wiellagerspeling
op de juiste wijze zijn ingesteld.

Ga daarna als volgt te werk:

Plaats een ringsleutel op de stelbout (fig. 1)
en druk de ringsleutel en daarmede de veren-

de borgbus (indien aanwezig) naar beneden.
De stelbout kan nu verdraaid worden. Tijdens
het afstellen moet de stelbout zo ver worden
gedraaid, tot het wiel vastzit.
Draai nu zo ver terug tot het wiel iuist vrii-
loopt.

Belangrijk:

Wanneer de remmen "vaster" worden gesteld,

moet de remnokas in dezelfde richting draaien
als deze wordt verdraaid tijdens een normale
remming.

Wanneer de bedrijfsrem goed is afgesteld, is

hiermede automatisch de parkeer-noodrem
goed afgesteld.
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DEMONTAGE

Opmerking:
De in deze instructie geplaatste afbeeldingen
zijn van de wielremmen aan de rechtezijde van
het voertuig. De linkezijde is het spiegelbeeld
van de rechterz'rjde.

Plaats blokken voor en achter de voonrielen
en zet het parkeerremventiel in de stand ',rii-
den". Indien dit laatste wegens luchtgebrek
niet meer mogelijk is, kan men via de nood-
vulaansluiting in de cabine de veerremkamers
weer onder druk brengen. Een andere moge-
lifkheid is de veerremcilinders weer vrij te
krijgen door de losbout uit te draaien.
Krik de achteras op.
Verwijder wielen en banden. Stel de rem-
schoenen terug.

Draai de vier bevestigingsschroeven (fig. 2l
los en verwijder deze schroeven.

Draai twee van deze bouten in de speciaal
daarvoor aangebrachte gaten in de trommel
en druk de trommel van de naaf (fig. 31.
(Voor vervangen van de remvoering hoeft de
naaf niet gedemonteerd te worden).

Fig.Z.

Fis.3
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S
Verwiider de steekas en demonteer de naaf
m.b.v. de naafmoersleutel (DAF nr. 5352661.
(fig.4).
Verwijder de beide stofplaten.
Verwijder de borgdraad en de borgbouten
van de ankerpennen.
Venruijder de twee borgringen, viltringen en
platen.
Verwijder de ankerpennen.
Neem de remschoenen met terugtrekveer af.
(fig.5).

Fis.4

Fig.5
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CONTROLE REMVOERING

Men dient de remvoering te vervangen als er
olie'of vet ingetrokken is, of wanneer deze
tot op ca; 1 mffi boven de nagelkop of ver-
der versleten is. Dit komt neer op een res-
terende voeringdikte van 7 mm.
Deze dikte kan men meten via de inspectie-
gaten van de ankerplaten.

VERVANGEN VAN DE REMVOERING

1. Zorg dat de juiste voeringen en klinkna-
gels voorhanden zijn (nagels met conische
kop, conisch vezonken gaten in de voe-
ring, volgens onderdelenboek).
Controleer of de binnendiameter van de
voering ook hetzelfde is als de buitendia-
meter van de remschoen, door ze op el-
kaar te passen.

ook de gatenpatronen van beide onder-
delen moeten precies overeenkomen (fig.
61. Zo niet, dan kan het resultaat worden,
zoals fig. 7,11 en 14 weergeven.
De bodem van het gat onder in de nagel
moet, als men hem op zijn plaats aan-
brengt, ca. 1 mm dieper liggen dan onder-
zijde remschoen. (fig. 8).

2. De schoen moet goed schoon zijn; even-
tueel met een staalborstel reinigen. Con-
troleer of het oppervlak van de remschoen
vlak en onvervormd is.

De eventueel aanwezige hoge kanten rond-
om de gaten wegslijpen.
De gaten in de remschoen mogen niet be-
schadigd of te groot geworden zijn, door
onzorgvuldige verwíjdering van vroegere
nagels.

ACHTERWIELREMMEN

Fis. 6

Fig.7
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Fig.9

1.

2.

3.

4.

5.

3. De klinkstempel moet van de juiste vorm
(fig. 9) zijn en een diameter hebben van
ca. 1î mm (: buitendiameter felskraag)

HET KLINKEN

Plaats de voering op de schoen. Let daar-
bij op dat, indien aanwezig, het opschrift
"draaipuntzijde" ook aan draaipuntzijde
en "remnokzijde" ook aan de remnokzij-
de van de remschoen gemonteerd wordt.
(fig. 10).
Begin bij de twee gaten in het midden van
de voering met klinken; daarbij opletten
dat de gaten in de voering en schoen goed

tegenover elkaar liggen en beide delen
goed tegen elkaar gedrukt zijn (gebruik
één of meer klemmen).

Stel de klinkmachine op een niet te grote
klinkkracht in.
Deze dient ca. 20.000 N (2000 kg) te be-

dragen.

Leg de bovenstempel rustig aan en ver-
groot geleidelijk de kracht (de nagel zal
dan stuiken : gat opvullen, en felsen :
kraag vormen).

Controleer nu de gemaakte verbinding op
de volgende punten:

- de felskraag moet gelijkmatig gevormd
en niet naar één zijde geplet zijn (fig.
11).
Mogelijke oozaak:

- gaten in voering en schoen niet goed

tegenover elkaar
- remschoen niet goed recht gehouden
tijdens klinken

- verkeerde klin knagel.

10Fig.
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-de felskraag moet zonder barsten zijn
(fig. 12). Indien wel barsten: klink-
kracht te groot.

-de felskraag moet goed tegen de rem-
schoen aanliggen (fig. 13). Zo niet:
klinkkracht te laag.

-de nagelkop mag niet scheefgedrukt zijn
(fig. 14), te controleren met bijv. de
dieptemeter van een schuifmaat, ofwel
te zien aan de asymmetrisch gevormde
felskraag. Indien wel:

- gaten in voering en schoen niet goed

tegen elkaar
- remschoen niet recht gehouden tijdens
het klinken.

Controleer of de remvoering rondom de
nagelkop niet gescheurd is. Zo ja:

- klinkkracht te groot
- boring in remvoering te klein. Om n.l.

scheuren tegen te gaan, dient het gat
ln de voering: ca. 0,5 mm groter ge-

boord te zijn dan in de schoen.

Indien deze verbinding in orde is dan de

voering verder klinken. Zorg dat ter plaat-
se van iedere te klinken verbinding de voe-

ring goed aangedrukt ligt tegen de schoen.
Werk van het midden uit naar de einden
toe, afwisselend van het ene einde naar

het andere einde toe, steeds per 2 na-
gels deze procedure volgend (fig. 15).
Hiermee bereikt men dat de voering
over de volle lengte gelijkmatig aanligt.

ACHTERWIELREMMEN

Fig. 13

Fis. 14

6.

7.

S

Fig. 15



Fis. 16

CONTROLE VAN DE VERBINDINGEN

1. Controleer nu alle klinkverbindingen op
de hiervoor beschreven wijze en meet met
een voelermaat de eventuele ruimte tussen
voering en schoen. Deze mag aan de zij-
kant en kopse kanten bij lucht-mech. rem-
men niet meer bedragen dan 0,1 mm. (fig.

16).
De voelermaat mag niet verder dan tot on-
geveer de eerste nagelrij er tussen gescho-
ven kunnen worden. Helemaal geen spe-

ling mag zich bevinden 5 mm rondom de
nagels.

2. Als laatste controle kan men met een
ijzeren staafje op iedere nagelkop tikken.
Komt er dan in plaats van een hoge toon
een doffe klank uit, dan zit de nagel te los
en dient men deze nog een keer, maar met
grotoro kracht, te klink6n.
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ADVIEZEN BIJ VERDERE MONTAGE
VAN LUCHT-MECH. REMMEN

Om een iegelmatig en maximaal draagbeeld
van de remvoering te verkrijgen, en daarmee
optimale remprestaties en een regelmatig slij-
ten van de voering, is het ten zeerste aan te
bevelen de remvoering af te draaien met een
remprofesor. Let daarbij op het volgende:

- Stel de beitelpunt in op de straal van de
remtrommel. De afdraaistraal van de rem-
voering dient dus hetzelfde te worden als
de straal van de tromme!.

- Draai met de remsteller de rollen van de
remschoenen minstens 2 mm voorbij het
punt, uraar de vlakke kant van de S-nok
overgaat in de evolvente (: kromming ranar

de rollen tegenaan lopen). Fig. 17.
De afstand "a" in de figuur stelt het gedeel-
te voor, waarover de S-nok vlak is.

- Als na afdraaien op de juiste straal de rem-
voering nog niet geheel schoon gernllen is,
dient men de remschoenen wat verder bij
te stellen (niet de remprofessor) en nog-
maals af te draaien.

- De speling tussen remvoering en trommel
van 0,5 mm verkrijgt men door na het af-
draaien de remsteller terug te stellen.

Opmerking-

Indien de remtrommels uitgedraaid zijn, neem
dan bij voorkeur overmaat remvoering (is 1

mm dikker) om na afdraaien verzekerd te zijn
van een maximale voeringdikte.

MONTAGE

Alvorens tot montage over te gaan, moeten de
draaipunten van de remschoenen worden ge-

inspecteerd op slijtage en beschadiging. S-nok-
as, rollen en ankerpenbevestiging goed gang-

baar maken en insmeren met Copaslip. Mon-
tage geschiedt in omgekeerde volgorde als bij
demontage. Let erop dat in gemonteerde toe-
stand de terugtrekveer goed in de groef van de
bevestigingspen ligt.

Fig.17
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat DAF
Toepassing op achteras 2255
Toepassing op type voertuig FAS op tweede achteras

FAT op eerste en tweede achteras
Type remplaat 16th" x 6"
Diameter remtrommel (nieuw) 419,3 mm
Diameter remtrommel (max.) 422,3 mm
Maximale slingering remoppervlak van trommel 0,25 mm
Type veerremcilinder 20,24 ol 3O

Voor onderhoud, uit elkaar nemen en in elkaar zetten, zie subgroep &20-1.
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