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INLEIDING
Van Doorne's Aclnhqngwcrgenfcrbriek N.V. heeft ctqn de construc;tie
en de ontwikkeling vqn hqar crcrnhqngwqgens steeds de grootst
mogelijke zotg besteed. Vqn qlle wqgens, die het bedrijf verlqten,
kcln gezegd worden, dcrt zij qctn de zwcrcrrste eisen voldoen en
zLj

dcrt

vele jcren meegqqn.

Flet zq.! echter zonder meer duidelijk zijn, dat de levensduur vctn
elke wqgen tevens mede qfhqnkelijk is vqn een verstcndig gebruik
en vcrn het regelmatig doen plcrcts hebben vcrn het noodzcrkeliike
onderhoud.

Dit boekje bevqt, behqlve de beschrijvingen vqn de belcngrijkste
onderdelen, de nodige inlichtin€Jen, die voor de uitvoering vcrn de
onderhoudswerkzqcrmheden, clsmede montcrge en demontcrge, nodig

kunnen zrjn. Bovendien zijn qchterin voor de beide typen aanhcrngwqgens de smeerschemq's opgenomen.
De chqssis vqn deze wq€Jens behoeven geen bijzonder onderhoudWqnneer belclngrijke repqrqties verricht moeten worden, rcrden wii
U ccrn, hiervoor de dichtstbijzijnde DAF-qgent te rcrcdplegen.
VA.N DOORNE'S AANHANGWA.GENFABRIEK N.V.
A,fdeling Service.

Augustus

1949.

I MOLENBESTURING
I.

HET DRAAISTET

De DAF-molenbesturing is sqmengesteld uit twee in elkqqr pqssende kegels. De bovenste kegel, welke één geheel vormt met
het chcrssis vqn de wqgen, rust in de onderste, die één geheel
vormt met het drqqistel. Tussen de beide kegels bevindt zjch een
slijtring, een messing voering. Wcrnneer slijtcrge optreedt, veroorzqqkt dit nog geen speling in het drcrcrgvlcrk, omdcrt de bovenste
kegel dcrqrbij slechts wqt dieper in de onderste zclkt. WeI is het

BINNENKEGEL

BRONZEN
VOERING

BUITENI(EGEL

RfNG--€
STELMOERI
dcrn noodzcrkelijk, de stelmoer vcrn tijd tot tijd te controleren en

zo nodig qqn te drqqien. Hiertoe worden de borgbouten even

teruggeschroefd, wcrqrnq de stelmoer zo ver aangedrcrcrid wordt

tot de speling opgeheven is. Voor het qcrndrcrcrien vqn de stelmoer
gebruike men de bijgeleverde sleutel. Bij het weer crqndrcrcrien
van de borgbouten dient men er op te letten, dqt zíi de schroefdrqcrd vcrn de molenpen niet beschcrdigen en uitkomen in de
twee over de schroef drqcrd crangebrqchte gleuven.

2. HET INZETTEN VAN EEN NIEUWE

VOENING

Begin met de remslcng en de lichtleidingen los te nemen. Het
demonteren vcn het drqqistel geschiedt eenvoudig door de borgbouten uit de stelmoer te drqcrien en deze lqqtste vcrn de piip qctn
de bovenste kegel crf te schroeven. Het voorste gedeelte vcrn de
wqgen wordt nu zo ver omhoog gebrcrcht, dat het drcrclistel onder
de wcrgen is weg te nemen. Mcrak vcrn deze gelegenherd gebruik
beide kegels zorgvuldig te reinigen en voorzie ze vqn nieuw vet.
Leg vervolgens de nieuwe voering in de buitenkegel, wctqrn<r de
verdere montcge zeer eenvoudig is en zíchzelf wijst.

,
:

'.!

il FUSÉEBESTURING
1.

BESCHBIIVING

In tegenstelling met de molenbesturing drqqit de crs bij de f uséebesturing niet mee, mctctr is vcrst onder de qanhcrngwqgen gemonteerd. Acrn de beide uiteinden vctn deze vqste vootcts A is

een f uséepen B crcngebrcrcht, wqql omheen de wielen kunnen
drqcrien en qldus de wct€Jen de gewenste richting geven.
In het midden vcrn de crs is de zgrL. stuurqrm C gemonteerd, die
eveneens om een verticqle qs D (de stuurpen) drqcibcrcrr is. De
stuurcrrm is ctctn weerszijden door een spoorstang E met de fuséeqrmen F verbondén, welke op hun beurt weer qqn de fuséetappen
G bevestigd ziin.

Yrry!'qg3-r:rF'

il
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REMINSTALLATIES

Contróle vqn de remleiding of kleine repqrqties, welke men crctn
de rem wil verrichten, vereisen in de eerste placrts, dcrt men goed
met de werking vcrn de reminstcrllcrtie op de hoogte is. Voor een
goed begrip hiervcrn zullen wii steeds eerst een korte beschriiving
geven vcrn de remsystemen, die DAF toepcrst.
t.

HYDNAULISCHE INTOOPBEM

ct.

Beschriiving

I

é=

I
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Wiclrcmcylindcr

De remkrcrcht wordt verkre€tren, doordcrt bii het qfremmen vqn de
truck de crcrnhqngwqgen op de truck inloopt. Door de inloopkrqcht
vqn de crqnhangwqgen wordt het trekoog 4 vctn de stuurboom
ingedrukt, welke beweging door middel vcrn een drukstcng A en
een hefboom B op de drukstift C vqn de zgn. hoofdrenrcylinder 2
1

wordt overgebrqcht. Hierdoor wordt de olie in de hoofdremcylinder
vicr de remleidingen nqcrr de wielcylinders 3 geperst, zodat de zich
hierin bevindende zuigers L en M nqcrr buiten gedrukt worden.
Door middel vctn de stif ten N en O oef enen deze zuigers krqcht

uit op de remsegmenten

6.

b. Het ontluchten vqn het hydrculische remsysleem
Verwiider de vulstop uit het reservoir vqn de hoof dremcylinder
en vul de cylinder met remolie. Bevestig een rubber slcngetje
crqn de ontluchtingsschroef vctn de wielremcylinder. Het uiteinde
vcrn het slclngetie legt men in een schoon glcrasie, wcrarin zich
een beetje remolie bevindt. Drclqi de ontluchtingsschroef ongeveel
drie kwqrt slcg open. Druk hiernq met de hqnd de remhefboom
enige mcrlen een eindie in: telkens zel er een beetje lucht of
vloeistof uit het slcngetje komen. Let er voorcrl op, dclt de hoofdremcylinder tijdens het indrukken vqn de remhefboom vol is. Zet
deze bewerking zo lcng voort, totdct er geen luchtbelletjes meer
komen. De ontluchtingsschroef kcrn gesloten worden, qls er bii
iedere mclql, dcrt de remhef boom ingedrukt wordt, nog slechts
uitsluitend remolie uit het slcrngetje komt. Vul dqqrnq de hoof dremcylinder bii en herhqql de genoemde bewerking bii clle wielremcylinders.

c, Afstelling vqn de remhefboom vtrn de hoofdremcylinder
afsÌelling

Bij het qchtereinde vsn de stuurboom is de remhefboom clqngebrccht, welke door een korte drukstcng met de drukpen vcrn de
hoofdremcylinder verbonden is. De remhefboom is door een pen
crcrn de drukstang bevestigd en deze is met schroef drcrcrd in de
drukpenl,![€schroefd. A.ldus kcln de stqnd vqn de remhefboom qfgesteld worden.
Voor een goede f unctionnering vqn de hoof dremcylinder, in het
bijzonder ten behoeve vcrn het vrijkomen der remmen, is het vctn
het cllergrootste belcng, Ccrt de hefboom los tegen de stuurboom
crcn ligt en er niet tegencan drukt.

Met de stuurboom horizontcrql en met het trekoog geheel uitgetrokken.moet de hefboom duidelijk voelbcrcrr ccr. 1,5 mm speiing
hebben. Wcrnneer de crf stelling eenmqql juist is, mcrg deze niet
meer worden veranderd.

Belarugrujk,

!

Het qfstellen der remmen mag onder geen voorwqcrde
geschieden door vermindering of geheel wegdrqqien vtrn
de speting. De remmen moeten ncrgesteld wordenr rnet de
excenterschiiven crqn de top vqn de remschoèrenl

ncr

gehele demontcge mede door de excentrische ankerboutenr

d. Stoten vqn de wqgen bii het temmen
Wcrnneer de wqgen,r,O"rrc en nct het remmen stoot, moet dit
ondervctngen worden door het qcrnbrengen vctn een mechcrnische
demper in de stuurboom.

ru0@
Demper vqn het vóór

I

Jqnucrri 1948 gebruikte type.

Bij wqgens, welke vóór I Jcrnucri 1948 gekocht zijn, kcrn de remmende werking vcrn de demper geregeld worden door het qqndrcrcrien vcrn de klembout, die qcrn de onderkcrnt vctn de stuurboom
zichtbqqr is. Bij een r"exsleten demper volgens deze uitvoering, is
men (ieneigd de veren met de stelbout ,,dicht" te drcrqien, wcrcrrdoor het trekoog zich niet meer bewegen kcrn. Dcrctrom is het
gewenst, de demper te vernieuwen, wqnneer de veren bijnc dicht
gedraaid zijn en de demper niet meer voldoende remt. Men kqn
de remmende werking vctn de demper controleren door het trekoog met de hcrnd te verdrcrcrien. De stelbout vindt reeds bij geringe
verdrqciing een ccrnslag tegen het huis v'qn de trekboom.
De remmende werking zo.l goed zijn, wqnneer het trekoog zwcl.c.r,
dus met enige moeite door de stilstqqnde demper heen en weer
gedrccid kcrn worden. Het heeft geen zin om te proberen, of het
10

Demper vqn het nù

I Januort 1948 gebrutkte

type.

trekoog met de hcrnd ingeclrukt kcrn worden, dccr dit bij een zeer
geringe remmende werking vqn de demper crl niet meer mogetijk
is. Dit is dus een on juiste contróle !
Wcgens, geleverd ncr I Jcrnucrri 1948, ztjn uitgerust met een gewijzigde demper. Deze is uitgevoerd in twee delen, de zogenqqmde
schcrlen, welke pcrs nc het geheel monteren vqn de stuurboom
ccngebrqcht behoeven te worden.
De twee schcrlen worden door twee beugelveren tegen de pijp vctn
het trekoog gedrukt. Lcrngs de buitenkclnt vcrn elke schcrql is een
drietal uithollingen ingegoten, wqcrrin de gebogen uiteinden vcn
de beugelveren moeten vqllen. Indien nodig kunnen drie beugelveren ccngebrqcht worden.

2, DAF VACUUMAEM
cr. Beschrii,ving
De DAF vqcuumrem werkt volgens het principe, wqqrbij de remkrqcht door een drukveer wordt uitgeoefend, welke door onderdruk
wordt vrijgehouden. Dit heeft verschillende voordelen:

- De cfgekoppelde wqgen stqclt qutomqtisch cfgeremd.
<> Lekkcge in de remleiding, welke tijdens het rijden mocht ontstqqn, wordt onmiddetlijk bemerkt, doordcrt de rem dqn in
werking treedt.
De crqnzuigbuis vcrn de cqrburqteur ncrqr de motor wordt benut
voor het verkrijgen vctn de nodige onderdruk. De rernleidingen,

die met de remcylinders en de onderdrukketel in verbinding stccn,
worden dacrop qqngesloten en tijdens het lopen vqn de motor
heerst hierin een zekere onderdruk ten opzichte vcrn de buitenlucht.
De stqnd hiervqn kqn men in de ccrbine op een vqcuummeter qf-

lezen. Deze onderdruk oef ent in de remcylinder een zuigende
werking uit, die tegengesteld is qctn de druk, welke de dacrrin
11
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remcylindcr

crqngebrqchte drukveer uitoefent en wqqrdoor de rem wordt vriigehouden. Wordt nu door middel vcrn het regelventiel (dat verbonden is met de hcrnd- en voetrem vqn de truck) Iucht in de

remleiding toegelcten, dqn wordt het drukv erschil geheel of gedeeltelijk opgeheven, nctcrr gelang de krqcht, wqqrmee geremd
wordt. De remmen worden op dit moment dus in werking gesteld.

Het regelventiel is zodcrnig geconstrueerd, dqt bii gedeelteliik indrukken vcn het rempedqql een gedeelte lucht wordt toegelcrten,
totdct een evenwichtstoestqnd bereikt is, wcorbij geen lucht meer
toetreedt. Om dcrn nog krcrchtiger te kunnen remmen is het nodig,
dct het rempedqql nog dieper ingedrukt wordt. De kracht, wqcrrmede geremd wordt, wordt door een tweede wrizer op de vqcuummeter in de cqbine qqngegeven. De DAF remcylinder is vcrn een
bijzondere constructie, wcrcrrbij in plclcts vcrn een heen en weer
gcclnde zuiger een vqst membrqqn wordt toegepqst. De crchter dit
membrcrcrn weggezogen lucht doet het membrqcn ncrqr die zijde
doorbuigen, wccrbii de ctctn de qndere zijde crcrngebrcrchte stcng,
tegen de veerwerking in, de rem vrijhoudt.
Tenslotte is in de qqnzuigleiding vcrn de motor een terugslctgklep
opgenomen, die verhindert, dqt bij plotseling gqsgeven de rem-

leiding en de onderdrukketel vol lucht stromen.
t2
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b. Het opsporen vcn lekken
Bij het opsporen vqn lekken gcrcrt men zo te werk, dclt men de
gehele instcrllqtie telkens voor een gedeelte onderzoekt. Een
prcrctische werkwiize hiervoor lqten wii volgen.

;..
I
I
I.
f\

Onderzoek vcrn de truck
Als de meter in het geheel geen of nqgenoeg geen onderdruk
wijst, dqn zq,I men
goed doen de oorzcrctk in de eerste
placrts te zoeken bii
de terugslcgklep. Het

zou kunnen zijn,

dclt

zich vuil uit de leidingen op de klepzitting

W-

heef t vcrstge zet. Ncldqt

men de stop heeft qfgeschroef d, kcrn men

de

klep

schoon-

mqken.

Blijkt, dat de oorzqqk
vcrn de lekkcge niet

Terugslagklep
13

ctqn-

F.T

in de terugslcgklep schuilt, dqn gcct men qls volgt te werk:
Met het blinde deksel in de koppeling tussen crqnhqngwqgen en
truck wordt de remleiding gesloten. De qcrnhangwqgen btijft crldus
buiten beschouwing. Hierncr pompt men onderdruk en zel men de
hcrndrem ctqn. De wijzer,,temmen" springt nu op 0. Loopt de wijzer
,,voorrqqd" nu terug, dqn is dit een crcrnwijzing, dot men het lek
zcl.l moeten zoeken in het gedeelte vctn de instcrllqtie vclnqf de
terugslcrgklep tot en met het regelventiel. Lopen de wijzers terug,
nqdqt men de hcrndrem heeft crfgezet, dqn zrl de lekkcge qchter
het ventiel in de koppeling vcrn de remslqngen tussen truck en

qanhqngwcrgen of in het crqnhqngwqgengedeelte vcn de rem-

instqllqtie. Een tweede cranwijzing hiervoor krijgt men, crls

nten

zíet, dqt nct het ccrnkoppelen vqn de qqnhqngwcrgen de wijzers
vqn de meter in de ccrbine weer teruglopen.

Onderzoek vqn de qqnhqngwcrgen
Op dezelfde wijze kcrn men stuk voor stuk de gedeelten vctn de
reminstqllqtie vcrn de qqnhqngwcrgen onderzoeken. Men kcrn het
beste eerst de remcylinders controleren, dcrqr men hier de grootste
kqns heeft het lek te vinden. Mcrcrk hiertoe de slcrng vcrn de voorste
remcylinder los en sluit deze met een rubberstop crf. Blijkt, dcrt de
vqcuummeter nog zq.kl, bevestig dqn de slcng weer en mcrcrk vervolgens de slcrng vctn de qchterste cylinder los. Loopt nu bijvoorbeeld de meter niet meer terug, dcrn zq.l de fout in deze crchterste
cylinder schuilen. (Ook wqnneet een qqnhangwqgen is uitgerust
met vier remcylinders, kcrn men, door steeds de slcrngen vctn drie
cylinders los te mqken, ontdekken, welke vcn de vier def ect is.)
Het kcrn dcrn zijn, dot de crqnsluitnippel niet meer crfsluit, ofwel, dqt
het membrqqn vernieuwd moet worden.

c. Vernieuwing vcrn het membrqqn in de remcylinder
In wqelens, welke ncr L942 gekocht zijn, is het vernieuwen vcrn het
membrqqn een eenvoudig werk. Men drqqit de moeren crf vctn de

14

boutjes in de remcylinder en verwiidert het hcrlve remcylinderbevestigd

deksel. De membrclcnplccrt, welke met een zestcll bouties
wctcrlncr men een nieuw membrcqn kcrn

is, kcrn men nu losmqken,
inzetten.

Veel moeilijker is het inzetten vcrn een membrqqn in remcylinders

de
von het voor lg4l gebruikte type. Men kcrn dit het beste door ter
speciccl gereedschclp
f crbriek lqten doen, dqcrr deze hiervoor
beschipking heeft. Wil men het echter zelt doen, dqn gct men omzichtig te werk, dqcrr het uit de koker springen vctn de veren zeer,
_

I"""drlijk is. Door het <rchtergedeelte vcrn de veerkoker en de flens
ior de veerschotel zijn twee gaten vqn ongeveer I mm dicrmeter
geUoora. Steek door deze twée gcten twee pennen - of één pen,
welke om de moer heen loopt. De pen mcrg niet veel dunner ztin
C,crD de geboorde goten en men zorge ervoor, dcrt deze er niet uit
kcrn vqlÉn. Men kcrn nu de moeren vqn de bouties in de rem-

cylinder <rf drclcien, het remcylinderdeksel verwijderen en de
gàtt"t en moer crcrn de crchterziide vcrn de koker losmcrken. Dcrarncr
kan men door tikken cp de stcng, wcrcrtop de gclffet wcts. gedrcraid,
het membrcrcn uitnemen. Tenslotte moeten nog de boutjes uit het
dekplccrtje worden gedrccid. Wcrnneer men de cylinder weer in
elkqar heeft gezet en de moer en gcrffel zijn vcrstgedrcraid, vergete
men niet de pennen uit de gcrten te verwiideren.

het demonteren vctn een remcylinder een zo moeilijk werk
is, heeft DAF hiervoor een ruilsysteem ingesteld. Men kan de remcylinder ncrcrr de fqbriek opsturen, die dcrn direct voor toezending
vcn een crndere cylinde r zorgdracrgt. Hierdoor wordt de tijd, die
voor de repcrcltie nodig is, bespccrrd. Wii wijzen er met klem oP,
dat deze methode boven het zelf. demonteren te verkiezen is.

Dcrcrr

d. Beiniging vqn het regelventiel
In het regelventiel bevindt zich een filter ter reiniging vqn de lucht,
die vicr het ventiel wordt qqngezogen. Het is nodig dit filter vctn
tijd tot tijd te reinigen, dcrar een vervuild ventiel een vertrcrcrgde

remwerking veroorzqakt. (Cp de vct-

::':

cuummeter is dit wctctr
te nemen.) De demon-

tage vcrn het f ilter is

zeer eenvoudig. Door
de zes schroeven los
te drqcien, kcrn men

:

het gehele f ilter uit
het ventiel nemen. Nu

kqn het filier schoon-

gemackt worden

en

het stof uit het ventiel

verwijderd worden.
Hierncr met de vinger
een weinig rccpolie
in het ventielhuis

crcrn-

brengen en het f ilter

weer monteren.
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e. Het cfstellen vqn de remmen

<FI
_---l_-

rl
\l

/'

Remaf zette

Remhef boom

Met de remqfzetter wordt de rem vrijgezet. De remstcng wordt los
gemccrkt. Controleer ru, of de remhefbomen goed drqcrien door er
met de hqnd tegen te drukken. Indien de hefboom niet uit eigen

beweging terugspringt, demontere men de nqven. De remsegmenten
worden dqqrbij uitgenomen, de drcrcripunten schoongemcrckt en
vcrn nieuw vet voorzien. Doe dit eveneens met de cycloîde-qs. Wij

rqden

cr<rn

dit ieder hqlf

jcrcrr

te

doen.

Kqn de hefboom met de hqnd meer dqn 2 cm worden ingedrukt,
verstel deze dcrn één tqnd op de cycloide-ds, ncrdcrt men de moer
een weinig losgedrqqid heeft. Kqn men de hefboom geen 2 cm
indrukken of is het verstellen vqn de hefboom met één tcrnd te veel
of te weinig, stel dct verschil dcrn bij met de gclffels op de remstcng. Men lette erop, dcrt de hefboom steeds een hqlve centimeter
moet kunnen worden
ingedrukt, wil men de

remmen kunnen vrijhouden. Hierncr ver-

bindt men de remstcng en gcffel weer
met de hefboom.

Iedere rem behqndele

men op deze mcrnier
crf z

onderlijk.

remcylinder

1,6

3. LUCHIDNUKNEM
cr. Beschriiving
Ook de luchtdrukrem is een zgn. indirecte rem, d.w.z. dqt met
behulp vcrn luchtdruk de remmen worden vrijgehouden. De remwerking wordt verkregen door middel vctn één of meer veren,
die, zodrcr de luchtdruk wordt opgeheven, de remmen in werking
stellen. Hier gelden eveneens de voordelen, die ook de DAF\rqcuumrem heef t, ncrmelijk dqt de crf gekoppelde wqgen crutomcrtisch stcrcrt crfgeremd en dqt lekkage in de remleidingen, welke
tijdens het rijden mocht ontstcrcn, onmiddellijk bemerkt'wordt,
omdcrt de rem dan in werking treedt. De luchtdruk wordt verkregen
door een compressor, die door de motor wordt

crcrngedreven.

De remleidingen, die met de overdrukketels en de remcylinders
in verbinding stqqn, worden hierop qqngesloten en tijCens het
lopen vctn de motor heerst hierin een zekere overdruk ten opzichte vctn de buitenlucht. De stcnd hiervqn kcrn men in de ccrbine

op een mqnometer qflezen. Deze overdruk oefent in de remcylinder
een persende werking uit, die tegengesteld is crcrn de druk, die
de acrngebrcrchte drukveren uitoefenen en wqqrdoor de rem wordt
vrijgehouden. Wordt nu door middel vcrn het remventiel, dcrt verbonden is met de hcrnd- en voetrem vcrn de truck, lucht uit de
remleiding gelcten, dcn wordt het drukverschil geheel of gedeeltelijk opgeheven, ncrqr gelcrng de krqcht, wctqrmede geremd wordt.
De remmen treden op dit moment dus in werking.

Het remventiel is zodcnig geconstrueerd, dcrt bij gede,eltelijk indrukken vcn het rempedqql een gedeelte lucht worCt uitgelclen,
totdct een evenwichtstoestqnd is bereikt, wacrrbij geen lucht meer
wegstroomt. Om dcrn nog krcrchtiger te kunnen remmen is het
nodig, dqt het rempedqql nog d-ieper ingedrukt wordt. De krcrcht,
wqqrmede geremd wordt, wordt op een tweede mcnometer in de
ccrbine qqngegeven.

Príncípescherna uaÍt de luchtdrukremínstallatíe
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De toepossing vqn een snelremventiel heeft tot resultcrcrt, dct de
remmen onmiddellijk reqgeren op het indrukken vqn het rempedaol. De hcndicap vqn de lcnge remleidingen is hiermede volkomen verdwenen.

Achter de compressor is een olie-crf scheider en een drukregelclat
crcrngebrcrcht. De olie-af scheider dient om de met de lucht meegevòerde olie qf te scheiden. De drukregelcrcrr voert bii voldoende
druk in de overdrukketels de compressorlucht weer in de buiten-

lucht

qf.

Tenslotte zorgl een overstroomventiel tussen de twee overdrukketels voor het inschqkelen vqn de tweede ketel, qls de eerste op
de nodige druk is gebrcrcht. Dit is nodig, om direct ncr het stqrten
en nct het remmen snel de volle overdruk te kriigen.

b. Hel opsporen vcn leklren en verstoppingen
In het crlgemeen zullen crqnhqngwqgens met luchtdrukremmen
crlleen gebruikt worden crchter trucks, die vcrn huis uit reeds met
een luchtdruk-reminstqllqtie zíjn uitgerust. Wat het truckgedeelte
vcrn de remmen betreft, zullen wij dcrqrom volstcrqn met een be-

schrijving vcrn de wijze, wcrctrop mogelijke def ecten ontdekt kunnen
worden. Het is ncmelijk nodig te weten, of bij weigering vcrn de
remmen het defect in het truck-, dcrn n'el in het qqnhcrngwcrgengedeelte schuilt. Dikwijls zq,l men het lek op eenvoudige wiize
kunnen vinden, door de gehele reminstcllqtie even ncr te gcrqn. Het
sissende geluid vqn ontsncppende lucht zq,l in vele gevcrllen de

plccts vqn het lek onmiddetlijk verrqden. Slacgt men er echter
niet in het lek op deze mqnier te vinden, dcln kcrn men het beste
qls volgt te werk gaqn:

Onderzoek vcrn de truck
Men koppelt de cIqnhclngwqgen qf en sluit de koppelingskrqqn,

zodcrt de qcrnhqngvr<rgen buiten beschouwing

bliift en men brengt

de ketel op druk. Geeft de meter in de cqbine geen of niet voldoende overdruk crqn (werkdruk gewoonlijk ccr.6 crtm.), dqn zq.I
men goed doen de oorzqcrk hiervqn in de eerste plcrcts te zoeken
bij de compressor. Het is mogelijk, dct deze niet meer de gewenste
overdruk levert. Een crndere oorzqcrk kqn zijn, dctt de oliecrf scheider vervuild is, hierdoor verstopt geraakt en dus geledigd
en gereinigd moet worden.
Wordt de gewenste druk wel bereikt, dqn zel men de

hcrndrem

ccrn. De wijzet ,,remmelÌ" springt nu op 0. Loopt de wijzer ,,voorrcrcrd" thqns terug, dqn zq.l de oorzqqk hiervcrn gezocht moeten

worden in het gedeelte vqn de installcrtie vqncrf de compressot tot
en met het crqnhangwqgen-remventiel. Bliift de druk constcnt, dcln
moet het lek zitten crchter het remventiel.

Men zel nu de hqndrem crf en opent de koppelingskrocrn. Lopen
de wijzers terug, dcrn is dit een crcrnwij zing, dat het lek gezocht
18

moet worden in het leidinggedeelte crchter het remventiel. Blijft de
druk constcrnt, dqn koppelt men de qcrnhqngwqgen qctn, men

mqcrkt de remleiding vóór het snelremventiel los en sluit deze
met een rubberstop crf . Als de wijzers teruglopetr, zít het lek in
de koppeling tussen truck en qqnhcrngwqgen en is het wcrcrrschijnlijk, dct de rubberringen in de koppeling vernieuwd moeten
worden. Wordt de druk ook nu niet minder, dqn moet de lekkage

gezocht worden in het crqnhqngwqgen-gedeelte vcrn de

instcrllqtie.
Kcrn men

wel voldoende overdruk pompen,

rem-

de wijzers
is het wqqrschijnlijk, dct het overstroomventiel tussen de twee drukketels niet ncrcn
behoren functionneert, wcrcrrdoor één vcrn de ketels niet crfzonderlijk gevuld kqn worden.
mcrctr lopen

ncr het remmen niet snel genoeg weer op, dcrn

Onderzoek vcrn de ctcrnhctngwcrgen
Op dezelfde wijze qls bij het truckgedeelte vcrn de remmen kcrn
men ook stuk voor stuk de gedeelten vqn de reminstclllqtie vctn de
crqnhqngwqgen onderzoeken. Men kan het beste eerst de remcylinders controleren, dqqr men hier de grootste kqns heeft het
lek te vinden. Mcrqk hiertoe de slcrng vcrn de voorste remcylinder

los en sluit deze met een rubberstop crf. Blijkt, dclt de mqnometer
nog zq.kt, bevestig dcln de slcng weer en mqqk vervolgens de
slcrng vcrn de qchterste cylinder los. Loopt nu bijv. de mèter niet
meer terug, dqn zq.L de fout in de qchterste cylinder schuilen. (Ook
wqnneer een cranhcrngwqgen is uitgerust met vier remcylinders,
kqn men, door steeds de slangen vcrn drie cylinders los te maken,
ontdekken, welke vcrn de vier defect is.) Wqqrschijntijk zullen dqn
de manchetten in de cylinder vernieuwd moeten worden.

c. Vernieuwing vcln de mqnchet in de luchtdruk-remcylinder
Voor het vernieuwen vqn mqnchetten in luchtdruk-remcylinders
geldt hetzelfde qls wqt wij reeds opmerkten ten qqnzien vqn het
inzetten vctn een membrqqn in vqcuum-remcylinders vqn het vóór
1942 gebruikte type. Men kcrn dit nqmelijk het beste door de fcbriek
lqten doen, dcrqr deze hiervoor over specicrcrl gereedschcp beschikt. DAF heeft ook hiervoor een ruilsysteem ingesteld. Wqnneer
men de remcylinder nctctr de f crbriek opstuurt, wordt direct voor
toezending vctn een crndere cylinder zorg gedrcgen. Hierdoor wordt
de tijd, die voor repcratie nodig is, bespccrd. Nqdrukkelijk wijzen
wij erop, dqt deze methode boven het zelf demonteren te verkiezen
is. Is men niettemin genoodzqqkt deze repcrratie toch zelf. uit te
voeren, dqn gct men omzichtig te werk, dqcrr het losspringen vctn

de veren zeer gevccrlijk

is.

V"t begint met de remcylinder vcrn de crcrnhcngwqgen qf te nemen.
Hiertoe mqcrkt men eerst de remslcng los. Vervolgens schroef t
men, nct de remstcng losgemqqkt te hebben, de zeJ moeren v61n
de bouten los, wqqrmede de klembeugel tegen de remstoel bevestigd zit. Dqqrncr kcln de remcylinder met hef veerhuis crfgenomen

worden. Men verwijdert nu de stofkcp vctn de remcylindLr, door
de bout los te drcrqien.
t9

t

F.

i

.

*l

IndekopvctnderemstcrngFbevindtzicheengqt,wcrcrrineen
-rengte A geschroefd wordt. Schuif nu
-in
drcrcrdspil v.,n c.,. r meter
-midden een g(It gebogrd is' met
het
wcrqrin
-drqcrdspil. De benen
een beugel B,
toe, op de
remcytinder
de uiteinden nc.,r de
c geplcrcrtst en met
veerscirotel
de.
v.,n de beugel worden-i;ó;;
q, .di" óp de drcrcrdspil
behulp vcn een moer *Jt handgrepen
crcrngedrcraid. Men
geschroef d wordt, verder tegen dé *r""tr"hotel
binnen gedrukt
nq.'r
iets
veerschoter
de
tot
door,
zover
drcrcrit
gemakkelijk vctn
G
moer
de
vcrn
E
borgring
de
*ooirro
wordt,
kcrn worden en de moer G los gede schuifpijp I crfgerroí,,"ti
p
drcradspil nu lcrngzcram terug
op
*""ischroefd. Door de
'H_ de
'worden. Dcrcrrncr kqn
ontspcrnnel
veren
te drqqien, kunnen de
er zcrcht tegencrcn
door
wórden
de zuiger uit de cylinder genomen
-wordt
tetikken,*oo'''(Ihetinzettenv(Innieuwemqnchetteneeneende mqnchet terdege met
voudig werk- is. vóór de montcrgé wordt ook
de cylinder nog vqn
montcrge
No
i"é"rm""idrcrcrporie
voorzien.
wcrf olie
d. Het alstellen vtrn de remmen
zodcrt wii
deze.Ifde wijze crls bii vctcuu-mremmen'
lemmenl,
de
v(Iln
crfstellen
n-et
e.
2
:
,oo,
verwtlzen
hiervoor kunnen

Dit geschiedt oP
op pcrgincr

16.

20

IV DE TREKHAAKVAN

DE TRUCK

De trekhqak wordt met vier bouten crqn het qchtereinde vqn

truckchcrssis gemonteerd.

het

De borging vcrn het in de hcrcrk rustende oog geschiedt door een
sluitstuk met verende nok, welke lqqtste met een ring uit het sluitstuk kcrn worden getrokken ten behoeve vcln het ontkoppelen.
De trekhcqk'u'ereist geen bÍjzonder onderhoud, behqlve dcrt de
nok vqn tiid tot tijd enige smering nodig heeft.

Wij wijzen erop, dclt men zích bij het acnkoppelen vctn de juiste
stqnd vctn de nok dient te overtuigen. Indien deze in uitgetrokken
toestcrnd een kwqrt slcrg wordt gedrccid, is het sluitstuk niet

geborgd.

Belangrijk !
Niet alleen dqit het losschieten vcn een crcrnhcrngwagen
voor de eigenccr meestcrl qanzienliike schad,e betekent,
het is tevens. een groot gevcrar voor de trndere weggebruikers. Een zeer geregelde en zeer grondige inspectie
vcn de trekhaak bliilt dqcrom, ondqnks clle mogeliike
veiligheidsmactregelen, een gebiedende eis.
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V SMEERSCHEMA'S
1. AANHANGWAGEN

MET MOTENBESTURING

F

i*,

No.
1

2
3

Aontol

Onderdeel

smeerpunten

V-trekstcng
V-trekstcng

1

5
6

7

Hefboom remmechcrnisme
Wiellcgers

,,

2

,t

1

Veerbout

Molen

doorsmeren

2

Bevestiging trekstcrng qqn
molen

4

Behondeling
(zeer weinig)

tt

4

invetten

8
4

doorsmeren

Smeernippels om de 1000 km met de vetsPuit behqndelen.
Wie[qgers iedere 10.000 km vctn nieuw kogeltcgelvet voorzien.
No. 2 zo gering mogelijk smeren.
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2. AANHANGWAGEN

No.
1

2
3
4

5
6

MET FUSÉDBESTURING

Onderdeel

Aontal

Behandeling

smeerpunten

Stuurboom
Stuurboom

1

2

Veerbout
Wiellcgers

8
4
4

Stuurcrrm

7

Hefboom remmechcnisme
Spoorstcngeinden

4

8

Fuséepen

4

doorsmeren
,, (zeer weinig
tt

nieuw vet
doorsmeren

I

Smeernippels om de 1000 km met de vetspuit behqndelen.
Wiellcgers iedere 10.000 km vctn nieuw kcgellagervet voorzien.
No. 2 zo gering mogelijk smeren.
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