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Blad 1-2

Borging van de pen van de rol van de remschoel.

Het kan voorkomen, dat bij voertuigen, welke op dit punt nog niet van de
laatste uitvoering voorzien zijn, de bovengenoemde pen uit de schoen toopt
door breuk van de spanstift, die de pen op zijn praats moet houden (zie fig. l ).

E.e.a. kan tot grotere volgschade leiden. om dit te voorkomeà, raden wii u ten
zeerste aan de volgende oplossing toe te passen, zo gauw de voertuigen een remmen-
revisie ondergaan. lZie fig.ll

De bestaande pen 1 118}2,welke is geborgd met een spanstift van 0 4 mm,
m@t vervangen worden door een roestvrij stalen koppen, welke met een
splitpen en sluitring tegen uitlopen geborgd wordt.
om hem te borgen tegert verdraaiíhg, wordt de koppen nog voorzien van een
spanstift van 0 5 mm. Hiertoe dient men bij de montage de kop van de pen
goed aan te leggen tegen de remschoen, waarna een gat van 0 5 +O,72
volgens fig. 2 geboord met worden door schoen en pen heen. De stand van de
splitpen is hiervoor niet belangrijk.

D,e bnodigde onderdelen per as zijn :
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4x koppen 198024 voor 16" remmen
of -4x koppen î98025 voor 16 712'i remmen

4x splitpen 2S1Bt4
4x sluitring 928367
2x spanstift 2S1lSg

Gelieve de oude gladde pen 1 1 1802 niet meer toe te passen. sinds enige tijd
zijnnieuwe voertuigen reeds voorzien van de nieuwe uitvoering.
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REMVOERING - KLINKNAGELS.

l.v.m. hier en daar nog heersnde onduidelijk-
heid betreffende dit ondervrrerp, venruijzen wii
naar parts-bulletins 7+54 en 74-55, uitgeko-
men in december 1974. Daarin wordt melding
gemaakt van de overgang naar klinknagels met
conisch verzonken kop, waar deze nog niet vverd
toegepast, kompleet met de codenummers van
de voeringen en de nagels. Voor zover in de
werkplaatsen nog voeringen met bijbehorende
klinknagels met platte kop aanwezig ziin,
kunnen deze ter vervanging van een eveneens
oude uitnoering, nog rrrcl opgebruikt worden.
Raadpleeg hiertoe het onderdelenboek voor de
juiste codenummers.

De consequenties bij de overgang naar de hui-
dige nagels ziin beschreven in servicebulletin
&020 van januari 7975, uBlke wii hier nogmaals
afdrukken.

sB 6-020

Voor het beter vastklinken van remvoeringen
nrrorden momenteel nagels gebruikt die een gro-
tere steeldiameter hebben dan voorheen (6,3
mm i.p.v. 5,4 mm) en een conisch verzonken
kop hebben,
De remvoering is hieraan aangepast en heeft dus
grotere gnten voor de nagelsteel (6,6 mml waarbii
de zitting voor de conische nagelkop ook afge-
schuind is.

Daar deze wiiziging niet voor alle voertuigen te-
gelijk ingaat maken wij U erop attent, dat U in
geen geval onderdelen van de oude en de nieuvve
situatie door elkaar mag toepassen. Hierbii wordt
veruvezen naar Parts-bulletins 74-il en 74-55.

TECHNICAL INFCRMATION

DATE: 7703

Blad 3-4

fig. 1

Bii werkzaamheden aan de remvoering dient U
erop te letten of U te malcen hebt met de
oude dan wel de nieuwe uitvoering. Indien de
oude situatie gemonteerd is dient ook de oude
remvoering en oude klinknagel besteld te wor-
den. ls de voorraad hiervan op, dan worden
automatisch de nieuwe remvoering en nagels
geleverd. Dit houdt dan wel in, dat de nagel-
gaten in de remschoenen opgeboord moeten
worden tot 6,6 mm. Controleer in dit geval of
U ook werkeliik de nieuwe nagelen de nieuwe
remvoering hebt.
ls op het voertuig echter de nieuwe situatie
gemonteerd, dan dienen uitlsuitend de nieuwe
onderdelen besteld te worden volgens boven-
genoemde Parb-bulletinsr Gebruik in dit geval

beslist niet het oude type remvoering en/of
oude nagels.

Tot zover SB 6-020.

De nagels die op dit moment toegepast worden .. * eì

en allemaal een conisch verzonken kop hebben,$' 
$ t È2ijn: d.d s -q

505388 (op tucht-mechanische remmen) 
c > t! .'

505387 (op lucht-hydraulische remmen
behalve F700-900-1 200)

113884 (op F 12001
608907 (op F 700/900).
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NIEUWE JURID REMVOERING VOOR
LUCHT MECHANISCHE REMMEN.

Om een optimaler resultaat te bereiken tussen
remprestaties, trom mel levensdu ur en voeri ng-
levensduur gaat DAF op ziin lucht-mechanisch
geremde voertuigen (behalve M8200 en SB201)
remvoering Jurid 265 monteren en wel vanaf
ca. mei 1977.

TECHNICAL INFORMATION

DATE: 7703

Voor het vervangen van remvoering houdt dit in
dat men dan de keuze heeft tussen de bestaande
Ferodo F 6î6 en de nieuwe Jurid 265. De afme.
tingen van deze laatste voering zijn gelijk aan die
van de overeenkomstige Ferodo fabrikaten, ter-
wijl ook het klinken hiervan gelijk blijft. Wat
betreft de codenummers van de nieuwe voerin-
gen verwijzen we naar het parts bulletin over
dit onderuverp.

Welke keuze men maakt, hangt af van de specifieke
omstandigheden, waaronder een bepaald voertuig
ingezet wordt.
Duurproeven hebben aangetoond dat men van
Jurid 265 een betere warmtebelasting en betere
trommellevensduur mag verwachten t.o.v.
Ferodo F616.

Wii willen er hierbij nog wel op wijzen dat het
bblangriik is, dat op alle remschoenen van een
voertuig hetzelfde type remvoering gemonteerd is,
orndat er anders tijdens remmen ongewenste ge-

dragingen kunnen optreden.

Herkenningskleuren op de zijkant van de voering:

Ferodo F616 : blauw-geel aan ieder uiteinde
Jurid 265 : blauw-groen aan ieder uiteinde.
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Om een goede smering te verkriigen van de

bewegende delen van een remankerplaat
(rollen, ankerpennen, remnok), ook bii een

hoge temperatuur en druk, past DAF als

smeermiddel Copaslip toe.

Omdat het belangriik is dat de smering
van deze punten optimaal bliift, is het
nodig ook tiidens reparatie en onderhoud
eren smeermiddel van hoge kunliteit te
gebruiken.
Daarom is Copaslip voortaan ook te
bestellen onder nr. 637345 tw. een tube
van 250 gram.

Opmerking:

De hoognnraardige eigenschappen van Gopa-

slip bieden de mogeliikheid diî middel ook
op andere plaaBen, waar vetsmering onder
zvmte omstandigheden verlangd wordt, toe
te passen.

TECHNICAL INFORMATION

$FuÉ(r>UJG

sf
N'

.co

^-x9H
6tî h
i 6 c;

És,ep
F>UJ:

5

Printed in the Netherlands



DAF Werkplaatsi nstructies
lnstructions d'atelier
Werktatthandbuch
Workshop Manual

TECHNICAL INFORMATION

SERIES:, F22OO DATE;7808

BLIJVEN SLEPET\ VAN DE REMMEN

Bii voertuigen, voorzien van Jurid 265 remvoering, kan het voorkomen dat bij krap gestelde
remmen, en intensief gebruik, de remmen blijven slepen. Dit wordt veroorzaakt door het
zwellen van de voering, wanneer deze heet wordt.
Het is daarom noodzakeliik onder alle omstandigheden voldoende speling te hebben tu$en
voering en trommel. De afstelling van deze speling dient bij Jurid 265
voering voortaan als volgt te gebeuren.

1. plaats een ringsleutel op de stelbout van de remstelter, en druk de borgbus in
2. verdraai de stelbout zodanig, dat de $nokas in dezelfde richting draait als tijdens remmen
3. als de remvoering aanligt tegen de trommel, draai dan de stelbout aan met een koppel van

15 Nm (1,5 mkg). Wanneer men twiifelt aan de draairichting van de stelbout, controleer dan
het aanliggen van de voering bij opgekrikt wiel

4. draai de stelbout vervolgens 6 tandjes terug. Dit komt overeen met 180o borgbout-verdraaiing
(- een halve omwenteling)

De Jurid voering is herkenbaar via de kfeurkode op de zijkant ervan.
Deze is nameliik blauw/groen. Bij vervangende voering is het merk aan de holle zijde opgedrukt.

Opmerking: ook bij O-inspecties dient de speling volgens bovenstaande methode te worden
ingesteld.
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