
DAFTrucks

DE. EN MONTAGE

Demontage

- Ondersteun de sleepasiukken aan voor- en

achterzijde met bokken, zodanig dat de
jukken horizontaal staan.

Kontroleer of de lagerblokken gemerkt zijn
t.o.v. de stoel lagerbfok.

Draai de moeren los waarmee de
lagerblokken aan de stoel bevestigd zijn, en
verwijder de stoel van de lagerblokken.

SLEEPAS

WE R KPLAATSI N STR UCTI ES
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Verwijder boutjes, deksel en pakking van het
buitenste lagerblok.

- Verwiider het aanwezige vet.

Draai de stelmoer los met speciaal
gereedschap DAF-codenr. 535537.
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W ER KPLAATSI N STR UCTI ES

- Verwijder de buitenste moer van de trekstang.

Druk nu m.b.v. 2 bandijzers het buitenste
lagerblok van de astap.
Zet de bandijzers hiervoor tegen hèt liif van
het lagerblok.

De binnenring van het rollager zal op de astap
achterblijven en tevens de keerring
tegenhouden.
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Verwijder de binnenring van het rollager
m.b.v. een trekker van de astap. Verwijder
daarna ook de keerring.

Maak de astap schoon.
Verwijder ook het binnenste lagerblok,
binnenring rollager en keerring.
Nadat de plaat uit het binnenste lagerbfok is
getikt, kan de buitenring van het rollager
worden verwijderd.

Montage
Alvorens tot montage over te gaan moeten alle
onderdefen goed worden schoongemaakt en
gekontroleerd.
De lagers moeten van nieuw vet worden voorzien,
gebruik hiervoor de voorgeschreven vetsoort (zie
Brandstof- en smeermiddelenspec.).

- Rollagers en keerringen in lagerbfokken
voormonteren. Keerringen licht invetten.
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DAFTiucks

- Astappen licht inolièn. Binnenste lagerblok
monteren op astap m,b.v. slagkoper.
Afdichtplaat monteren en borgen met beitel
en hamer (8x).

Buitenste lagerblok
slagkoper.
Denk aan trekstang.

monteren op astap m.b.v.

Draai de stelmoer enkele gangen in het
lagerblok. Dit geldt ook voor de buitenste
moer van de trekstang.
Breng de stoel lagerblok aan oP de
lagerblokken en breng deze in de gemerkte
posities.

SLEEPAS

WE R K PLAATSI N STRUCTI ES
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Veerringen en moeren monteren op de
tapeinden van de lagerblokken. Moeren op
moment aanhalen (zie Techn. geg.).

Stelmoer in het buitenste lagerblok op
moment aanhalen (zie Techn. geg.). Stelmoer
terug losdraaien en opnieuw op moment
aanhalen.

Deksef met pakking zodanig op het buitenste
lagerblok plaatsen, dat de boutgaten in het
deksel samenvallen met die in het lagerbfok
en de borgnok aan de binnenziide van het
deksef in de vertanding van de stef moer valt,
zonder deze laatste te verdraaien.
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W ER KPLAATS I N STR UCTI ES

- Zet het deksel vast
veerringen.

met de boutjes met
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Moeren op de trekstang vastzetten. Buitenste
moeren op moment aanhalen (zie Techn.
geg.).
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