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BESCHRIJVING

Versnelllngsbak en voorschakelbak
De type-aanduidingen AK 6-80 en GV 80 hebben
de volgende betekenis:
AK: klauwenschakeling
6 : 6 versnellingen
GV: voorschakelbak
80 : maximum ingaand draaimoment

fn de F 2200 zijn twee uitvoeringen mogelijk:

- Een versnellingsbak waarvan de 6e versnelling
een overdrive is.

- Een versnellingsbak, waarvan de 6e versnelling
een directe overbrenging is, gecombineerd mel
een voorschakelbak met twee versnellingen,
waardoor in totaal 12 versnellingen vooruit en
twee versnellingen achteruit ontstaan.

Aandrlltassen
De chassis met een korte wielbasis zijn uitgerust
met een enkele aandrijfas (22), tenrvijl de chassis
met een lange wielbasls ziJn uitgerust mèt een tus-
senas (1) en een aandrijfas (22).
De tussenas is gelagerd in een ophanglager (16).
L,e tussenas heeft aan de zijde van de versnel_
lingsbak een kruiskoppeling en aan de andere
zijde een flens. De aandrijfas is voorzlen van een
schuifkoppeling en twee kruiskoppellngen.
De kruiskoppelingen bestaan uit twee haaks ten
opzichte van elkaar gemonteerde gaffels, die door

een kruisstuk zijn verbonden. Het kruisstuk is in
de gaffels gelagerd in naatdlagers. Door deze con-
structie is de aandrijfas niet gebonden aan een
vaste stand. Dit is belangrijk, daar de aandrijfas
door het doorveren van de achlerveren en het be-
wegen van de motor steeds van stand verandert
en bovendien de aansluitingen van de versnel-
lingsbak en de achteras niet recht tegenover el-
kaar liggen.
De schuifkoppeling is nodig omdat de as een va-
riabele lengte moet hebben tengevolge van het
steeds op en neer bewegen van de achteras.

Koppellng
De koppellng is van het type met een enkele droge
koppellngsplaat. De naaf van de koppelingsplaàt
is verend in de koppelingsplaat aang'eOraòht om
torsiestoten bij plotseling koppelen te dempen.
Bovendien zijn tussen de voeringen en de koppe-
lingsplaat tussenveerplaten aangebracht om een
geliJkmatlg aankoppeten te beweikstelligen.

Koppellngbedlenlng
De koppeling wordt hydraulisch bediend. De
hoofdcilinder, die zich in de cabine bevindt, is
vrijwel gelijk aan het type dat voor hydraulische
remsystemen wordt gebruikt.
De hulpcllinder, dle tegen het koppelingshuis is
gemonteerd, is voorzien van een ontluchtings-
nippel.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Versnelllngsbak
Reducties uitvoering met overdrive

vooruit : 7,53:1; 4,34:1; 2,63:1; 1,62:1:
1,00 : 1; 0,82 : 1.

achteruit: 7,08 : 1.

Reducties uitvoering met bergversnelling
vooruit : 9,00:1; 5,18:1; 3,14:1; 2,O8:1:

1,44:1; 1,00:1.
achteruit: 8,45 : 1.

Maximum ingaand draaimoment 80 mkg

Schakelmechanlsme
Klauwenschakeling; niet gesynchroniseerd be-
diend door middel van draaiasschakeling met af-
standbediening.

Voorschakelbak
Reducties 0,83 : 1; 1,00 : 1.

De voorschakelbak wordt alleen geleverd in com-
binatie met de versnellingsbak met bergversnelling.
Deze combinatie heeft dus de volgende reducties:

vooruit:
1,00x9,00=9,00; l laag
0,83x9,00=7,47;1hoog
'1 ,00 x 5,18 = 5,1 8; 2 laag
0,83x5,18=4,30;2 hoog
1,00x3,14=3,14;3laag
0,83x3,14=2,60; 3 hoog

VERSNELLINGSBAK UITBOUWEN

Versnelllngsbak met voorschakelbak

1,00x2,08=2,O81'4laag
0,83x2,08=1,73i4hoog
1,00x1,44= 1,44;5laag
0,83x1,44= 1,19; 5 hoog
1,00x1,00=1,00;6laag
0,83x1,00=0,83; 6 hoog
achteruit:
1,00x8,45=8,45
0,83x8,45=7,00

Maximum ingaand draaimoment 80 mkg
Schakeling gesynchroniseerd

Bedlenlngsmechanlsme voorschakelbak
Elektro-pneumatisch

Koppellng
Type
Soort

Diameter

: GF 380 KR
: enkelvoudige droge Plaat-

koppeling
: 380 mm

Koppellngsbedlenlng
Hoofdcilinder:

Diameter : 28,57 mm
Maximale slag: 32 mm

Hulpcilinder:
Diameter : 31 ,8 mm
Maximale slag: 34,57 mm

Flg. I Flg.2
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Neem de aandrijfas van de versnellingsbak af
(fis. 1).
Draai de bouten waarmee de ophangbalk aan
de rubbers is bevestigd, wat los (fig. 2) en
verwijder de bouten waarmee de versnellings-
bak aan de ophangbalk is bevestigd (fig. 3).
Indien zich tussen de ophangbalk en de ver-
snellingsbak vulringen bevinden, dienen deze
bij het inbouwen weer te worden aangebracht.

Neem de luchtleidingen van de schakelcilinder
af (fig. 4). Zorg ervoor dat de luchtleidingen
bij het weer aanbrengen niet kunnen worden
veruvisseld.
Neem de kilometertellerkabel aî (zie fig. 3).
Venrijder de uitlaat compleet; deze is beves-
tigd met vier bouten aan het uitlaatspruitstuk,
twee onderaan de versnellingsbak (fig. 5) en
enkele steunen aan het chassisraam.
Neem de schakelstang van de schakelhefboom
af (fig.6).
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Neem de steun van de reactiestang aan de
ondezijde van de versnellingsbak af (fig. 7).
Verwijder de cilinder van de koppelingsbedie-
ning (fig. 8) en de microschakelaar van de
voorschakelbak (a, fig. 9).
Venrvijder de bouten waarmee het koppelings-
huis aan het vliegwielhuis is bevestigd. Hier-
mee zíjn tevens enkele steunen, o.a. van de
accukabel, bevestigd (fig. 10).

Als laatste dient de bout te worden losge-
draaid die zich achter de ontkoppelingsas be-
vlndt. Deze moet telkens als de versnellings-
bak wat is opgeschoven verder worden losge-
draaid (zie b, fig. 9).
Trek de versnellingsbak recht achteruit, tot de
schakelas tegen de dwarsbalk komt. Laat dan
de versnellingsbak aan de achterzijde zakken
en trek hem verder achteruit.
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VERSNELLINGSBAK I NBOUWEN

Vertnelllngsbak mel voorschakelbak
Het inbouwen geschiedt in de omgekeerde volg-
orde. Let bij het inbouwen op het volgende:

Breng de bout achter de ontkoppelingsas en
de stsun voor de veer (b, fig. 9) aan, voordat
de versnellingsbak geheel op zijn plaats zlt.
Deze bout moet telkens een stuk worden aan-
gedraaid als de versnellingsbak wat verder is
geschoven.
Vergeet niet de steun van de accukabel, de
trekveer van de koppeling en eventuele andere
steunen te bevestigen.
Het aanhaalkoppel van de bouten van de aan-
drijfflens is 11,7 mkg.

ONDERHOUD

Versnelllngsbak en hulpversnelllngsbak
Elke 5.000 km oliepeil controleren:

Wagen horizontaal plaatsen.
Nlet controleren direct na een lange rit, maar
eerst de olie laten bijzakken en afkoelen.
Zo nodig vullen tot de olie uit de niveauplug
ètroomt (a, fig. 11).
Ollesoort Mil-L-2105A
beneden 0o C: SAE80
boven 0oC: SAE90.

Nieuwe of gerevideerde versnellingsbak na 2.500
km, verder elke 25.000 km olie veryersen:

Aftappen als de olie warm is.
De versnellingsbak en de voorschakelbak
apart vullen (a en b, fig. 11) met de voorge-
schrevsn hoeveelheid olie.
Versnellingsbak liggend: 13 liter
Versnellingsbak staand : 10 liter
Voorschakelbak liggend: 2 liter
Voorschakelbakstaand : 3llter
Oliepeil controleren.

De ophanging van de versnellingsbak aan de
ophangbalk moet spanningvrij geschieden. Dit
kan worden bereikt door vulringen aan te
brengen tussen de ophangbalk en de versnel-
lingsbak en tussen de ophangbalk en de rub-
bers (zie de figuren 2 en 3). In het algemeen
zal het voldoende zijn, dezelfde vulringen
aan te brengen, die bij het demonteren wer-
den aangetroffen.
Vergeet niet de splitpen aan te brengen in de
moer van de kogelkoppeling van de schakel-
stang (zie fig. 6).

Onlluchtlng
Bij het rijden ontstaat in de versnellingsbak een
overdruk doordat de temperatuur toeneemt.
Let er daarom altijd op dat de ontluchter niet ver-
stopt raakt, bijvoorbeeld door vuil of verf.

Bedlenlngemechanlsme versnelllngsbak
Elke 5.000 km de verbinding tussen de trekstang
en het versnellingshendel doorsmeren en de kogel
onder de cabine invetten (fig. 12).

Bedlenlngsmechanlsme voorschakelbak
Denk aan het afblazen van de luchtketels.
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Aandrlflassen

De eerste keer na 2.500 km, verder elke 5.000 km:
Kruiskoppelingen doorsmeren met multi-pur-
pose vet via de smeernippel in het kruisstuk
(fig. 13).
Schuifkoppeling doorsmeren met multi-pur-
pose vet via de smeernippel (fig. 14).
Wanneer hierbij een grote hoeveelheid vet
ontwijkt, moet de vetkeerring worden ver-
nieuwd.
Kruis- en schuifkoppelingen controleren op
slijtage door met de hand te proberen de kop-
pelingen op en neer te bewegen.

Bij abnormale hitte moet met grote lekverliezen
rekening worden gehouden, waardoor vaker moet
worden doorgesmeerd.

Koppellngbedlenlngsmechanlsme

De eerste keer na 2.500 km, verder elke 5.000 km:
Vloeistofniveau in voorraadtank controleren.
De speling tussen de stelbout (zt3) en de hef-
boom (63) aan de rechterzijde van het koppe-
lingshuis controleren. De juiste speling be-
draagt 2 mm. Let er bij het meten op dat de
zuiger in de hulpcilinder volledig is terugge-
komen.
Ontkoppelingsas (54) smeren via de smeer-
nippels aan weerszijden van het koppelings-
huis (fig. 15).

De eerste keer na 2.500 km, verder elke 25.000
km:

Schuifstuk (51) van het druklager (52) spaar-
zaam smeren via de smeernippel (50) aan de
ondeaijde van het koppelingshuis (fig. 16).

Flg.14 Flg. 16
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SLEPEN

Indien de wagen over een afstand van meer dan
15 km moet worden gesleept, dient de aandrijfas
bij het differentieel te worden gedemonteerd, om
schade aan de versnellingsbak te voorkomen.

STORINGEN

Koppellng sllpl
Te geringe speling tussen de drukstanS (75)
en de zuiger (70) van de hoofdcilinder.
Te geringe speling tussen de stelbout (43) en
de hefboom (63) aan de rechterzijde van het
koppelingshuls.
Ontkoppelingsmechanisme droog door onvol-
doende smering.
Voeringen (6) van koppelingsplaat vet.
Voeringen van koppelingsplaat versleten.
Slappe of gebroken drukveren (15 en 16).
Onjuist afgestelde of verbogen drukvingers
(22).
Compensatieopening in hoofdcilinder verstopt
of niet vrij.
Zuiger (38) in hulpcilinder vastgelopen.

Koppellng komt nlet vrll
Te grote speling tussen de drukstang (75) en
de zuiger (70) van de hoofdcilinder.
Te grote speling tussen de stelbout (z[3) en de
hefboom (63) aan de rechterzijde van het
koppelingshuis.
Hefboom (63) van ontkoppelingsmechanisme
verbogen.
Drukvingers (22) niet goed afgesteld of ver-
bogen.
Voeringen (6) van koppelingsplaat ruw of ge-
rafeld, klinknagels los of koppelingsplaat ver-
bogen.
Drukvlak van vliegwiel of drukplaat (18) ruw.
Drukplaat gescheurd.
Drukplaat klemt in geleidenokken van deksel
(10).
Koppelingsplaat klemt op spiebanen.
Onderdelen van ontkoppelingsmechanisme
versleten.
Lucht in het hydraulische systeem.
Lekkage tussen hoofcilinder en hulpcilinder.
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Koppellng grllpt schokkend aan
Ruwe, versleten of verbrande koppelingsplaat.
Onvoldoende speling tussen de drukstang (75)
en de zuiger (70) van de hoofdcilinder.
Onvoldoende speling tussen de stelbout (43)
en de hefboom (63) aan de rechterzijde van
het koppelingshuis.
Drukvingers (22) niet goed afgesteld of ver-
bogen.
Koppelingsplaat verbogen.
Ontkoppelingsvork (58) klemt en drukt scheef
op het druklager.
Slappe of onvoldoende aangehaalde motorop-
hanging.

Ongewone gelulden bll gebrulk van de koppellng
Gebroken veren.
Drooggelopen druklager (52).
Schuifstuk versleten of onvoldoende ge-
smeerd.
Kogellager in vliegwiel versleten.
Ontkoppelingsvork (58) los op de ontkoppe-
lingsas (54).

Aandrllfassen
Storingen in de transmissie worden dikwijls ten
onrechte gezocht in de versnellingsbak of in de
achteras, tenrvijl ze aan de aandrijfas moeten wor-
den geweten.
Geef de aandrijfassen dus steeds eerst de nodige
aandacht en houd er rekening mee dat bij de aan-
drijfas het balanceren een zeer belangrijke rol
speelt.
Storingen kunnen worden verooaaakt door over-
matige slijtage, die veelal een gevolg is van onvol-
doende onderhoud of van een niet goed gebalan-
ceerde aandrijfas.
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