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In dit instructieboekje vindt U gegevens betreffende de bediening en onderhoud van
de DAF-aanhangwa€ens.

Het heeft geenszins de pretentìe volledig te ziirL, aaîgezien de onderhoudsinstructies
ú"*".t ,iitiU"perkt tot die werkzaamhedèn, welke de chauffeur of onderhoudsmonteur
zelf kan verrichten.

Voor reparaties en afstellingen, welke buiten het bestek van dit boekle vallen, weocie

U zich íot Uu' DAF-dealer, die volledig is geinstrueerd en bij reparaties verplicht is

uitsluitend originele DAF-onderdelen te gebruiken.

Naast dit bedienlngsboekle worden nog de volgende bescheiden bij het voertuig
verstrekt:

/ - Het certificaat, dat niet alleen als oflicieel garantiebewijs bedoeld is, doch ook
. om de voor lfw aanhangwagen benodigde onderdelen bij de DAF-dealer te

verkrijgen.

- De onderhoudskaart, welke U in de gelegenheid stelt de aanhangwagen door LIw
dealer geheel te laten inspecteren, wat U de zekerheid biedt, dat Uw aanhang-

wagen te allen tijde bedrijfszeker ter beschikking staat.

EINDHOVEN, december 1961.



GARA,NTIEBEPALINGEN

Van Doorne's Aan-hangwagenfabriek N.v. garandeert haar nieuwe afgeleverde aan-
hangwagen,- en oplegge-rchassis gedure_nde een periode van 12 maan-detr, gerekend
vanat oe datum van aflevering doo_r de labriek tegen de door haar geconstateerde
fabricage-, constructie- en matèriaalfouten.

Met uitsluiting van iedere aansprakeli;kheid binnen de grenzen van deze garantie,
zal het herstel of de vervanging van de betreffende ondeidelen, alsmede de monrage
en demontage daarvan, geheel gratis geschieden.

Alle andere kosten, waaronder onder meer zijn begrepen sleepkosten, komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
Indien defectel optreden, _als gevolg, v,an onoordeelkundig gebruik, onjuiste behan- 

^deling' onvoldoende onderhoud, overbelasting. het rijden met te grote inelheid 
".d.,3vervallen de garantieverplichtingen.

van Door.ne's A,anhangwagenfabriek N.v. en haar dealers kunnen in geen geval
aansprakelilk w9rde1 gesteld voor eventuele schaden, onkosten of winsidervingen,
we.lke het gevolg zijn van tekortkomingen van haar producten, ook al zouden- de
detecte onderdelen voor garantie worden geaccepteerd.

De onderdelen, waarvoor herstel of vervanging wordt aangevraagd, moeten ter vooraf-
gaand onderzoek franco via de dealer aan de fabriek ter ieschii<king worden gesteld.
I.ede-rg aanspraak op -garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke ioestemÀitrg van
de fabriek aan het chassis-wijziginqen ziin aangebracht, welke 

'naar 
de mening van

de fabriek de normale werking of de betiouwbàarheid van het chassis kunnen bein-
vloeden. Hetzelfde geldt, wanneer binnen de garantietermijn andere dan door Van,
Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd.
Uitgesloten van de door Van Doorne's hanh?lgwagenfabriek N.V. verleende garantie
ziin -de-banden en het houtwerk. Hiervoor geldiaileln de garantie, die door de betref-
fende fabrikant wordt verleend, met uitsluiting van iedeó andere aansprakelilkheid.
Op een bes,lissing van de fabriek inzake garantie is geen beroep mogelijk.
Door het accepteren van het aanhangwagen- en opleggerchassis verklaart de koper
met deze garantiebepalingen accoord te gaan.
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2.

BEDIENING

Het aankoppelen van d,e aanhangwagen

Om de aanhangwagen aan de voorwagen te koppelen, behoeven slechts enkele hande-

lingen verricht te worden en wel de volgende:

1. Zet de afgekoppelde aanhangwagen van de rem door de hefboom van de relll-
krachtregelaar bij luchtdrukremmen in de stand ,,Lósen" te zetten. Bii V?cuuÍl-

remmen dient men aan de ring van het beluchtingsventiel opzij van het snelrem-

ventiel te trekken, waardoor de remmen vrijkomen. Voor een meer gedetailleerde

beschrijving, zie onder het hoofdstuk ,,Remmen".

Indien een DAF-trekhaak gebruikt wordt voor het aankoppelen, dan dient de

pen H (Afb. 2) uitgetrokken te worden door aan de ring I te trekken.
D'oor het uiteinde van de grendel E omhoog te trekken, komt de opening, waarin

het trekoog moet, vrij en kan het trekoog ingebracht worden.
Gebruikt men de automatische vangmuilkoppeling, controleer dan of de handgreep

naar voren gericht staat. Bii het inbrengen van het trekoog zal de grendel zich

automatisch sluiten en de handgreep naar achteren schieten.

Waarschuwingr Steek nimmer de vingers of hand in de vangmuil, wanneer de

trekhaak is geopend, want de koppelingspen staat dan onder een

grote veerspanning en kan gemakkelijk ongelukken veroorzaken.

Verbind de rem- en lichtleidingen van voorwagen en aanhangwagen met elkaar.

Bij een 2-leiding remsysteem dienen de remslangen bii DAF-combinaties gekruisd

te worden aangesloten.

Zet de hefboom van de remkrachtregelaar bii luchtdrukremmen in de stand

,,Vollast", ,,Halblast" of ,,Leer", afhankelijk van de belading. Laat nimmer de

hefboom in de stand,,Lósen" staan, daar dan de remmen van de aanhangwagen

uitgeschakeld zullen blijven.

Controleer of de handrem van voorwagen en aanhangwagen (remopzetter) vrij'
gezet is.

Open, indien aanwezig, de remluchtkraan("t) op de voorwagen.

Inspecteer de bandenspanning en ga na of er geen ingedrongen voorwerpen in

of tussen de wielen zitten.

A.fb. 1. Afblazen van de luchtketel.

Controleer alvorens veilig weg te rijden of er voldoende lucht of vacuum in de

ketel aanwezig is (dashbord).

Bit luchtdrukbekrachtiging dient dageliiks het condenswater uit de voorraadketels
van de remmen te worden afgeblazen (Afb. 1).

3.

4.

5.

6.

7,

8.
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3.

4.

5.

10. Controleer of de verlichting geheel in orde is, alsmede de werking van het stop-
licht. Voor storingen, zie onder het hoofdstuk ,,Electrische installatie".

I 1. Verwijder eventuele wielblokken en controleer of tijdens het parkeren geen
lekkages opgetreden zijn in het hydraulisch systeem van de aanhangwagen.

12. Haak, indien aanwezig, de veiligheidskettingen kruisgewijze in de daarvoor
bestemde ogen van de voorwagen.

Waarschuwingl Wen U aan om steeds wanneer wordt weggereden de remmen even
te proberen. D'eze kleine controle kan voor U en voor anderen van
veel belang zijnl

Het afkoppelen van de aanhangwagen

1 . Sluit de kraan ("t ) van de luchtleiding achter op de voorwagen.
2. Verbreek de verbindingen van rem- en lichtleidingen tussen voorwagen en aan-

hangwagen. De aanhangwagen staat nu automatisch op de rem.

Zet de aanhangwagen op de rem d.m.v. de remopzetter.

Neem, indien gemonteerd, de veiligheidskettingen uit de haken van de voorwagen.
Bij gebruik van een DAF-trekhaak trekt men aan de ring I (Afb. 2), zodat de
pen H uitgetrokken wordt. Door nu ook nog het uiteinde van grendel E omhoog
te trekken, kan het trekoog uit de haak genomen worden en de voorwagen w€g-
rijden. In geval van een automatische vangmuilkoppeling moet de handgreep naar
voren getrokken worden, dus in de richting van de vangmuil, waarna de Voor-
wagen weg kan rijden.

6. Plaats zonodig de wielblokken voor de aanhangwagenwielen.

Het veirplaatsen van de afgekoppelde aanhangwagen"

Om de aanhangwagen te kunnen verrijden zal de wagen van de rem gezet moeten
worden en wel:
1. Door de remopzetters terug te draaien (indien aanwezig ) .

2. Door bij wagens met luchtdrukremmen de hefboom van de remkrachtregelaar in
de stand ,,L'Ósen" te zetten.

3. Bii wagens met vacuumremmen moet het snelremventiel belucht worden, door aan
de ring van het beluchtingsklepje te trekken , opzij van het snelremventiel.



DE DAF-TREKHAÀ,K

Beschriiving (Afb . 2)

Deze trekhaak, bestaande uit een stalen haak met flens, is uit één stuk gesmeed en

voorzien van een grendel met handgreep. D'e grendel E is tussen twee oren van de

trekhaak gemonteerd. De borging van de grendel E geschiedt door de veerbelaste

pen H. De DAF-trekhaak is geschikt voor een totaal aanhangwagengewicht van
maximum 7,5 ton.

Werking
In de afbeelding ib de trekhaak gesloten en vergrendeld weergegeven. De vergren-
deling geschiedt door de pen H, welke door de druk van de veer G in de uitsparing
van grendel E gedrukt wordt. De aanslag B op de grendel ligt dan juist aan tegen

een van de oren van de trekhaak. De grendel wordt ook nog geborgd in de gesloten

stand, doordat de oogbout L, door de druk van de veer K, de grendel naar beneden

getrokken houdt. Bij het openen van de haak wordt pen H uitgetrokken, door aan de

haak .I te trekken.
Door het uiteinde van grendel E omhoog te trekken, komt de opening, waarin het

trekoog opgesloten ligt, vrij en kan het trekoog uitgenomen worden.

Onderhoud
Smeer de bout A,
oogbout L.

waarom de grendel draait, regelmatig, alsook de borgpen H en

Controleer wekelijks de conditie van
breuk, (haarscheurtjes) of een andere
blilkt, laat het betreff ende onderdeel
vallen te vermijden.

de belangrijke onderdelen. Indien een begin van
beschadiging, alsmede breuk van de drukveren
dan onverwijld vervangen, om ernstige onge-

A. Bout
B. Aanslagpen
C. Splitpen
D. Moer

A,fb. 2, De DAF-trekhaak

E. Grendel
F. Haak
G. Drukveer
H. Veerbelaste pen

@
f. Ring
l. Moer, oogbout
K. Drukveer
L. Oogbout
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DE AUTOM]\TISCHE TREKH]\AK
(VANGMUTLKOPPELTNG)

Beschrijving (Afb. 3)

Deze autómatiscÀe trekhaak wordt in twee typen toegepast, te weten: KLJ2O0-G230
en KU200"G240, respectievelijk voor een aanhangwagenlast van 72 en 25 ton.
De werking van beiifè typen is gelijk, doch diverse delen zijn aangepast aan de
toegestane aanhangwagengewichten. De vangmuil A is van gietstaal en vormt met de
uit staal gesmede koppelingsvork F één geheel. Op deze vork is het grendelmecha-
nisme, gevat in het grendelhuis N, aangebracht. Deze automatische trekhaak is verend
bevéstigd aan het chassis W van de truck en wel d.m.v. twee ruime rubber-
buffers V, welke aan weerszijden van de achterste chassisbalk zitten. Deze twee a
rubber-buffers worden door twee opsluitblokken en twee klemblokken samengeklemd I
en zodoende op een bepaalde voorspanning gebracht.
'Waarschuwing: Steek nimmer de vingers of hand in de vangmuil, wanneer de trek.

haak is geopend, want de koppelingspen staat dan onder een grote
veerspanning en kan gemakkelijk ongelukken veroorzaken.

Werking
Links in Afb. 3 is de gesloten stand weergegeven en rechts de geopende. De sluitpal E
is dan zo ver mogelijk naar voren gedraaid en houdt de grendelpal I omhooggedrukt,
doordat de sluitpal in de uitsparing H van de grendelpal zit. De drukveren K zijn
nu grotendeels ingedrukt en houden de sluitpal in de grendelpal gedrukt.
Bif het aankoppelen van de aanhangwagen zal het trekoog in de vangmuil A gevoerd
worden. Het trekoog drukt sluitpal E naar achteren, waarbij deze om as G verdraait.
De sluitpal zal nu uit de uitsparing H springen en de drukveren K zullen de grendel-
pal I met een slag naar beneden slaan, De koppelingspen C zal door de grendelpal
worden meegenomen en in de bus B komen te rusten. De grendelpal stuit tegen de
aanslag L. Tegelijkertijd zal de pistonpen O door de drukveer in de uitholling van de
koppelingspen schieten en op deze wijze de pen borgen, De tweede borging van de
koppelingspen bestaat hierin, dat het vlak M in de koppelingspen schuin is uitgevoerd,
zodat deze bij een eventueel omhooggaan direct tegen de grendelpal zal stoten.
Bii het afkoppelen van de aanhangwagen rnoet de handgreep waaraan de as f zit in
de richting van de vangmuil getrokken worden. Hierdoor zal de grendelpal I omhoog
gaan en zodoende de koppelingspen C meenemen. Pistonpen O zal door het'omhoog
brengen van pen C weer ingedrukt worden. Het slobgat in de sluitpal E dient erfi
voor, dat deze pal naar beneden kan verschuiven, wanneer de grendelpal I verdraait, !
Wanneer de hoogste stand bereikt is, zal de sluitpal in de uitsparing H van de
grendelpal vastgehouden worden, Het trekoog van de aanhangwagen kan nu uitge-
nomen worden.

Storingen

Vastzitten van de koppelingspen.
De oorzaak is een te slechte smering van de verschillende delen of slijtage van de
scharnierpennen. Smeer alle onderdelen en als de pen dan nog blijft vastzitten, laat
dan alle delen op slijtage controleren en eventueel vernieuwen.

Het ontkoppelen gaat moeiliik.
Wanneer dit het geval is en de handgreep is ook niet naar voren te trekken, dan is
dit te wijten aan een grote slijtage van het slotmechanisme (laat dit zonodig ver-
nieuwen).

10



A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
t.
K.
L.

A,fb. 3. J\utomatische

Vangmuil
Bus
Koppelingspen
Drukveer (2 X )
Sluitpal
Koppelingsvork
As
Uitsparing, grendelpal
Grendelpal
As
Drukveer (2 X )
Aanslagpen

trekhaak (serie KU200),

M. Aanslagvlak, grendelpal
N. Grendelhuis
O. Pistonpen
P. Klemblok (vóór)
R. Klemblok (achter)
S. Opsluitblok
T. Afstelmaat
U. Vork
V. Rubber-buffer
W. Achterbalk (chassis)
X. Spanmoer
Y. Tapbout

Ondefhoud

Smering.
Smeer het koppelingsmechanisme iedere 5000 km via de twee gemonteerde Srn€€r-

nippels.

Controle.
l. Controleer de speling van de koppelingspen in zijn boringen (eventueel laten

vernieuwen, zonodig ook bus B ) .

2. Controleer of de koppelingspen goed past in het trekoog van de aanhangwagen.

3. De speling tussen trekoog en pen mag niet te groot ziin. Laat eventueel een

nieuwe bus in het trekoog lassen.

4. De rubber-buffers moeten in goede staat verkeren.

5. De maat T (zie Afb. 3) moet 20 mm bedragen.

11



TREKDRIEHOEKEN

Algemeen

Op de DAF-aanhangwagens worden twee typen trekdriehoeken toegepast:
A. Trekdriehoek met vast trekoog (Afb. 4).
B. Trekdriehoek met verend trekoog (Afb. 5).
De trekdriehoek met vast trekoog wordt op de zwaardere typen aanhangwagens
toegepast en is voor elk type aangepast voor de te trekken tonnages.
De trekdriehoek met verend trekoog wordt slechts toegepast op lichte aanhangwagens
tot een totaal gewicht van 7500 kg, waarbij op de truck een vaste trekhaak aange-
bracht is. De meest gebruikte trekhaken evenwel zijn bijna allen verend opgehangen,
zodat een verend trekoog overbodig wordt.
De V-vormige versterkingen aan de trekdriehoek zijn allen tegenwoordig uitgevoerd
uit profielstaal; buisvormige versterkingen mogen volgens de wet niet meer toegepast
worden. Bij de trekdriehoeken met verend trekoog is het gedeelte, bestemd voor de
geleiding van de trekstang (waaraan het trekoog gelast is), U-vormig uitgevoerd.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving zullen de twee verschillende typen hier-
onder afzonderlijk behandeld worden.

A. Trekdriehoek met vast trekoog (Afb. 4)
Beschrijving.
Zoals hierboven reeds beschreven, is dit het meest toegepaste type.
De trekdriehoek is d.m.v. twee scharnierpennen aan de twee scharniersteunen, welke
aan het molenstel gelast zijn, opgehangen. In het trekoog is een stalen bus (1 )
aangebracht, welke d.m.v. een paar hechtlasjes vastgezet is.
De uiteinden van de trekdriehoek zijn voorzien van twee bronzen bussen (6), waar
doorheen de stalen scharnierpen (5) geschoven is. De scharnierpen wordt geborgd
door een sluitring (9), een kroonmoer (8) en een splitpen (7).De smering van de

Afb. 1. Trekdriehoek met vast trekoog.

Lagerbus 4. Smeernippel 7. Splitpen
Verende plaat 5. Scharnierpen 8. Kroonmoer
Aanslagblok, scharnierpen 6. Lagerbus 9. Sluitring
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lagerbus (6) wordt verzorgd door de smeernippel (4) via smeergroeven in de schar-

nierpen (5 ) . Om verdraaiing van de scharnierpen te voorkomen is deze aan het ene

uiteinde aan één zijde afgevlakt. Tegen de scharniersteun is een blokje (3) gelast,

waartegen de zijkant aandrukt. Om te voorkomen dat het trekoog bij het afkoppelen
tegen de grond stoot en beschadigd kan worden, is een verende plaat (2) onder de

trekdriehoek aangebracht.

Storingen.
Bij het iammelen van de trekdriehoek kan de oorzaak niets anders ziin dan dat de

lagerbussen (6) in de trekdriehoek of de stalen bus ( I ) in het trekoog uitgeslagen

zijn. Vernieuwing is in dit geval noodzakelijk.
Vervorming van de trekdriehoek ingevolge ondeskundig achteruitrijden met de combi-

natie, waarbi; de aanhangwagen te ver is doorgedraaid. D'e scharnierpen (5) zit los

in de schalmen. Ook is het mogelijk dat een andere wagen over de trekdriehoek is
gereden, waardoor deze is vervormd.

Controle.
Inspecteer of de bussen (1 en 6) niet uitgeslagen of beschadigd zijn. In dat geval

laten vernieuwen. Controleer het trekoog nauwkeurig op beschadigingen of haar-
sch'eurtjes. Is dit het geval dan moet een nieuw trekoog aan de trekdriehoek gelast

worden. De trekdriehoek moet hiervoor opgestuurd worden naar de fabriek.
In geen enlcel geval mag dit lassen door anderen geschieden, daar dit bij de keuring
onherroepelilk wordt afgekeurd.
Waarschuwingl Aan het trekoog mag verder in het geheel niet gelast worden, daar

dit de sterkte van het oog nadelig beinvloedt.

Onderhou,d.
Smeer de scharnierpunten regelmatig maandelijks door via de twee smeernippels (4) .

Contioleer de staat van het trekoog en trekdriehoek, alsmede de lasverbindingen.
Vertoont de trekdriehoek en/of het -oog haarscheurtjes of andere beschadigingen, dan

dienen deze onderdelen onverwijld te worden vervangen.

B. Trekdriehoek met verend trekoog (Afb. 5 )

Beschrijving.
Dit type trekdriehoek wordt toegepast wanneer zich op de voorwagen een niet
verende trekhaak bevindt. Bovendien mag deze trekdriehoek alleen toegepast worden
wanneer het totaal gewicht van de aanhangwagen beneden de 7500 kg blilft.
Het trekoog is gelast aan een lange geleidingsstang ( I ) , welke in twee lagerbussen
(16 en 17) gelagerd is. Hieromheen bevindt zich de drukveer (5). Enerzijds is deze

drukveer opgesloten door de ring (4) en anderzijds door het gelaste lagerblokje,
waarin zich de lagerbus (17) bevindt. De drukveer (3) is opgesloten enerzijds d.m.v.

het huis, waarin zich de lagerbus (16) bevindt en anderzijds door de speciaal g€con-

strueerde veeraanslag, zie detail A-4.
In de trekstang is een kamer gedraaid, waarin de twee helften ( 1 I en 15 ) passen.

Het bo-venste gedeelte (11) wordt op het onderste (15) bevestigd d.m.v. vier bouten

( 13 ) , welke onderling nog geborgd worden door een borgplaat (12) en een borg-

draad (14). 'Het uiteinde van de trekstang is eveneens voorzien van twee lager-

bussen (lS), waarin de scharnierpennen (6) lopen.
De scharnierpen is bevestigd d.m.v. een kroonmoer (8 ) , een splitpen (7 ) en een

sluitring (9) . De kop van de pen is aan één zijde afgevlakt. Deze vlakke kant rust

tegen het opgelaste blok;e (19) , zodat de pennen dus niet verdraaien. Verder ziin
twee smeernippels aangebracht voor de smering van de beide lagerbussen (18).

Storingen.
Het ramlmelen van de trekdriehoek kan verschillende oorzaken hebben, namelijk dat

een van de lagerbussen of het trekoog uitgeslagen is. Ook is het mogelilk dat een

L3



van de drukveren gebroken is. In al deze gevallen moet het defecte onderdeel onmid-
delliik vervangen worden.

Controle.
Inspecteer of de lagerbussen uitgeslagen of ingevreten zi4n. In dat geval vernieuwen.
Controleer vooral nauwkeurig het trekoog op beschadigingen of haarscheurtjes. Kleine
gebreken kunnen, vooral wat het trekoog betreft, breuk tengevolge hebben. Het trek-
oog met stang dient in ziin geheel vervangen te worden.
Indien de lagerkappen ( I I en 15 ) worden vervangen, dan dienen deze als set te
worden verwisseld. Deze lagerkappen behoren bij elkaar en worden als zodanig ook
geleverd.

Onderhoud.
Smeer de scharnierpunten regelmatig maandelilks door via de twee smeernippels (10).
Controleer vooral regelmatig de staat van het trekoog, alsmede trekdriehoek en las- l$'rì
verbindingen. Vertoont de trekdriehoek eniof het -oog haarscheurtjes of andere bescha- W
digingen, dan moet dit trekoog onverwijld compleet met stang vervangen worden.

ì'
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1. Trekstang met
2. Smeernippel
3. Drukveer
4. Ring
5. Drukveer
6. Scharnierpen
7. Splitpen

r4

Afb. 5.

oog
Trekdriehoek met

8. Kroonmoer
9. Sluitring

10. Smeernippel
I l. Klemstuk
12. Borgplaat
13. Bout
14. Borgdraad

verend trekoog.
15. Kup,klemstu
16. Lagerbus
17. Lagerbus
18. Lagerbus
19. Aanslagblok,
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MOLENDRA/\ISTEL MET KEGELBESTURING
B'eschriiving en werking (Afb. 6)

D,e stuurinrichting bestaat uit een aan het chassisraam gelaste kegel, die valt in een

kogelvormig draagvlak van het molenstel. Tussen het draagvlak (molen) 
"t de kegel

(chassisraam) bevindt zich een mess,ing voering. In het midden van de kegel aan het

chassisraam is een holle pen aangebracht, die past in een in het kegelvormig vlak
van het molenstel aangebrachte bus. Door een bronzen ring en een sluitmoer wordt
het geheel opgesloten. In de holle pen bevinden zich twee verticale groeven, waarin

MESSING
VOERING

BINNENKEGEL

BUITENKEGEL

RING

STELMOER 
I

ftqÍmtl
.Afb. 6. Montage kegelbesturing,

de twee borgbouten van de sluitmoer vallen. In de sluitmoer bevinden zich zes of
meer tapgaten voor de borgbouten. Hierdoor kan men de sluitmoer verder àarÍr- of
terugdraaien, terwijl men deze toch kan borgen. Dit in verband met het opheffen
van speling. Door de holle pen lopen de leidingen van het remsysteem en de electri-
sche installatie. De omtrek van de kegel is voorzien van vier smeernippels, terwijl
ook een smeernippel is aangebracht onder aan de kegel, dus daar waar de holle pen

in de kegel draait.

Storingen
A. Moeiliik sturen.
De meest voor de hand liggende oorzaak is een slechte smering van de kegels. Ook
is het mogeli;k dat de sluitmoer te vast aangedraaid is.

Laat het molendraaistel opnieuw afstellen.

B. Speling tussen binnen- en buitenkegel.
Hiervan is ú de regel een gesleten messing ring of een losse sluitmoer de oorzaak.

Als de messing ring te veel is ingesleten moet deze worden vervangen. Als dit niet
het geval is kan worden volstaan door de sluitmoer opnieuw te laten afstellen.

Onderthoud
Smeer de draagvlakken van de kegel en het draaipunt van de holle
1000 km of wekelijks door via de vijf aanwezige smeernippels.
Laat maandelijks of iedere 5000 km de afstelling van de stuurinrichting

pen iedere

controleren.
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MOLENDRAAISTEL MET DRAAIKRANSBESTURING

Beschriiving en werking

Dit type stuurinrichting bestaat uit twee grote met acht bouten aan het chassis en
molenstel bevestigde loopringen, waartussen zich een krans van kogels bevindt. Buiten
de acht bevestigingsbouten in het molenraam en de acht bouten in het chassisraam
zijn rondom de kogeldraaikrans op het molenraam en onder tegen het chassisraam
vier + vier geleideblokjes gelast, welke tevens de kogeldraaikrans op zijn plaats
houden.
Zoals op de doorsnede (Afb. 7) te zien is, wordt de last praktisch geheel gedragen
door de bovenste kogelrij. De onderste kogelrij dient voor geleiding en tevens voor
het opvangen van de zijdelingse drukken. Een goede smering is hier wel op zijn plaats

::":,î"::ri:':,,1?-door 
drie smeernippels, welke zich aan de omtrek van de O*"- 

@ *draaikrans bevinden.

I

^fu, 
7, Doorsoede kogeldraaikrans.

Storingen

Deze kunnen zich praktisch niet voordoen. Wanneer de kogeldraaikrans kraakt kan
dit twee oorzaken hebben. Ten eerste de smering is beslist onvoldoende of er is water ffi
in de draaikrans gekomen, welke roest veroorzaakte. Ten tweede kan een van de Y
kogels stuk gedraaid zijn, waardoor de stukken op de loopvlakken invreten.
Demonteren en vernieuwen van de betreffende kogel is dan noodzakelijk.

Onderhoud

Controleer regelmatig of de 16 bouten voor de bevestiging van de kogeldraaikrans
nog goed vast zitten. Iedere maand dient de kogeldraaikrans doorgesmeerd te worden.
Controleer of de besturing zwaar gaat en of daarbi; geluid is dat mogelijk zou duiden
op gebroken kogels.
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DE ELECTRISCHE INSTALLATIE

Algemeen
Het electrisch systeem van de aanhangwagen wordt met dat van de truck verbonden
d.m.v. steker en stekerdoos.

Daar de richtinglampen en stoplichten feller moeten branden dan de overige verlich-
tingselementen, worden deze dan ook uitgevoerd met lampen van respectievelilk 15 en
20 Watt, terwijl de andere lichtpunten voorzien zijn van 5 Watt-lampen.
Sommige aanhangwagens zijn uitgerust met breedtelichten, al dan niet met een schake-
laar te bedienen. Voor sommige landen zijn deze breedtelichten namelijk Voorg€-
schreven. Ook in Nederland moet men deze voeren, indien de aanhangwagen breder
is dan de truck.

Contactblok en verdeeld,oos.

Het contactblok vraagt geen ander onderhoud dan een regelmatige controle van de
verbindingen. Controleer regelmatig of de draden nog goed vastzitten in het contact-
blok. Bij wagens waar de bedrading waterdicht alsmede olie- en benzinebestendig is
uitgevoerd, zijn de contactblokken in waterdichte verdeel dozen gemonteerd. Het deksel
hiervan is met twee vleugelmoeren op de doos bevestigd met daartussen een pakking.
Controleer na opening of de pakking nog in goede staat verkeerd. Zonodig V€r-
nieuwen.

Weerstanden.
Wanneer de truck van een 24 V of 12 V electrische installatie voorzien is en de

aanhangwagen respectievelilk van een 12 V of 6 V installatie, dan dient een weerstand
in het electrisch systeem opgenomen te worden.
DAF levert hiervoor weerstandskastjes (Afb. 8). Aan de buitenzijde staat ààrt-
gegeven voor welke omschakeling het kastje bestemd is, b.v. 1216,V of 24112 V.
De getallen tussen de aansluitingen geven het aantal Watt's aan, waarvoor de w€€r-
stand bestemd is, b.v. de twee getallen 15 duiden op de aansluitingen voor richting-
lamp links en rechts. Het getal 40 op het stoplicht, 1 maal links (20 Watt) en

1 maal rechts (20r Watt), samen dus 40 Watt. De andere getallen van 10 Watt ziin
dus bestemd voor de achterlampen, breedtelichten of nummerbordverlichting.

Afb,8. 'weerstandkastje. 
n*

Stekers,

DAF levert twee
geven is:

ten eerste volgens Afb. g, waarin aange-typen 5-po,lige s,tekers,

L7



@
J\fb, g. Viif-polige steker; fabrikaat Scintex en Scintilla.

en ten tweede volgens Afb. 10, waarin aangegeven is:

@
Afb. 10. Viif-polige steker, fabrikaat Bosch, Hella en ]aeger.

@

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
in steker

Omschrijving

71
73
59

59r
59

59r
56
)l

:

I
95
10
10

10

10

10

10

62
69

richtinglamp rechts
richtinglamp links
achterlicht links
achterlicht rechts
nummerbordverlichting links
nummerbordverlichting rechts
breedtelicht links
breedtelicht rechts
stoplicht links en rechts
massa

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
in steker

Omschrijving

59
59r
56
J/
58

74
73

58
58
58
58
54
3l

58 midden
52

achterlicht links en nummerbordverlichting links
achterlicht rechts en nummerbordverlichting rechts
breedtelicht links
breedtelicht rechts
stoplicht links en rechts
InASSA
richtinglamp rechts
richtinglamp links

18



Van de aansluitingen leiden er dus vier naar het contactblok, terwijl er één bestemd
is om een Ítass?-contact tussen aanhangwagen en truck tot stand te brengen.
Controleer regelmatig of deze massa-verbinding nog goed vast zit.

Stopachterlicht.
De lampen, welke in de stopachterlichten gemonteerd worden, zijn de zgî. duplo-
lampen, dit is een lamp met twee gloeidraden. De demontage en montage van deze
lampen is zeer eenvoudig en behoeft geen nader betoog. Bij de ingebouwde stop-
achterlamp dient het schroefje in de rand uitgeschroefd te worden, waarna men met
behulp van een schroevendraaier het glas kan verwijderen.

Vervanging van lampen.

De lamptypen zijn:
breedtelichten 5 W
nummerplaatverlichting 5 W .,)i

stoplicht (aparte lamp) 15 W
achterlicht (aparte lamp) 5 .W 

)iì

stopachterlicht (gecombineerd), duplo'lamp 2015 W
richtinglampen 15 W,
benzinèbordverlichting 15 W,
kastverlichting 15 W )'

Het voltage van de lampen door DAF toegepast kan zijn 6, 12 of 24 Volt.

Bedrading.
De bedrading is een van de belangrijkste oorzaken van storingen. Ter bescherming;
zijn daarom de draden in 54" pijpen gelegd, die van het contactblok naar de diverse
lichtpunten lopen. De pijpen zijn ook wel van plastic.
Een .schema van de bedrading toont Afb. 1 1. De in deze Afb. gestippelde leidingen
en ornamenten zijn de toevoegingen op het normale standaard-schema.
Bij aanhangwagens moet de minimum lengte van de electrische kabel van steker tot
hart trekoog 600-800 mm zijn, daar de steker anders uit de houder getrokken wordt
bij het nemen van een bocht. De stekerdoos dient maximaal 500 mm binnen hef hart
van de wagen gemonteerd te zijn.

D@
istt-lL-

A. Richtinglamp
B. Stopachterlicht
C. Nummerbordverlichting
D. Achteruitrijlamp, passeerlamp, obsta-

kellicht, bandenverklikkers of zand-
strooiers

QJ
;s6

E. Benzinebordverlichting
F. Schakelaar
G. Kast- en binnenverlichting
H. Schakelaar, zijlampen
I. Ziilampen of breedtelichten

lr
I'G---l
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@
Afb. 11. Bedradingsschema (de getrokken lijnen betreffen het standaand schema).
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Storingen en hun oplossing

Daar de oorzaken van storingen in de electrische installatie van zeeî uiteenlopende
aard kunnen zijn, zullen hieronder alleen richtlijnen worden gegeven voor het
opzoeken en oplossen van de storingen:

- Controleer of de massadraad nog goed contact maakt met het chassis, Slechte
massa is in de meeste gevallen de oorzaak van storingen.

.- Controleer of de lampen niet stuk zijn of los in de fittingen zitten.

- De stopachterlichten bezitten eveneens een massakabelfie. Zie dit eveneens na.

- Controleer de aansluitingen in de contactblokjes. Draai alle schroeven goed vast
en let er vooral op, dat de naakte stroomvoerende draden geen contact (massa)
maken met het chassis.

- Zit er nu desondanks toch nog storing in het electrisch systeem dan zal de fout -moeten zitten in de bedrading zelf. Een van de draden maakt dan sluiting met d[],,i
het chassis of met een andere draad of is gebroken. Spoor deze fout op door de v
bedrading door te laten meten, te beginnen aan de achterzijde en gaande naar
de voorzijde van de aanhangwagen.

- De oorzaak kan ook liggen in de stekerdoos.

- Bij storingen in het stoplicht kan de oorzaak ook zitten in de hydraulische rem-
cilinder (truck), die bediend wordt door het rempedaal: immers bij een bepaalde
oliedruk wordt er contact gemaakt, zodat de stoplichten gaan branden.

,- In geval van een mechanische stoplichtschakelaar kan speling in het mechanisme
de oorzaak zijn.

- Controleer of de houdertjes in de stekerdoos of stopcontact niet te ver uit elkaar
staan.

Onderhoud

De verbindingen moeten schoon zijn en goed vast zitten.
Controleer of alle verbindingsschroeven met veerringen geborgd zijn.
Onderzoek de bedrading op plaatselijke beschadiging en vermijd dat de draden
los hangen.

Controleer iedere 1000 km de bedrading en lampen en maak de glazen en reflec-
toren schoon.

@c
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WIELREMMEN

De DAF-remplaat 16r/" X 6" hydraulisch

Beschriiving (Afb. 12) ,

Deze remplaat is voorzien van twee hydraulische wielremcilinders (5), die voor en
achter tegen de remankerplaat zijn bevestigd. Het handremmechanisme als dit
gemonteerd is - is geheel gescheiden van het hydraulisch systeem en wordt mecha-
nisch bediend en bestaat uit een kniehefboom (15), een handremring (8) en vier
drukarmen (6), die scharnierend aan de ring zijn bevestigd en met de gevorkte einden
tegen de excentrische pennen (2) van de remschoenen aanliggen. Twee lange trek-
veren ( 1 1 ) zorgen er voor dat de remschoenen na het remmen vrijliggen van de
remtrommel. Het bedienen van de handrem geschiedt door de kniehefboom (15), welke
verbonden is met een stangenstelsel, aan te trekken.

A.fb, 12,
1. Remvoering
2. Excentrische pen
3. Remschoen
4. Stalen stootnok
5. Wielremcilinder
6. Drukarm

DAF-remplaat. 16r/" X 6" hydraulisch.
7. Scharnierpen 14. Stelschroef
8. Handremring 15. Kniehefboom

10. Stelbout 16. Beschermkap
1 1. Terugtrekveer 17 . Drukpen
12. Steunpunt voor remschoen 18. Stalen stootnok
13, Reactiesteun

Afstellirg van de remmen.

Alvorens de remmen af te stellen dient het remsysteem geheel ontlucht te worden.
Zie onder ,,Ontluchten van de wielremmen". Bij het afstellen dient altild met de
bovenste remschoen te worden begonnen en wel als volgt:

Krik het af te stellen wiel omhoog tot dit juist vrij van de grond is.
Geef het wiel een voorwaarts draaiende beweging en centreer de remschoenen in
de remtrommel door het rempedaal in te trappen.
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- Stel de remschoenen zodanig af, dat de schoenen vast liggen tegen de remtrommel.
Dit kan geschieden door de gekartelde stelmoer (14) te verdraaien met de stelbout
(bij SW- en ST"W-aanhangwagens) of met een schroevendraaier of dergelijke na
het stofplaatje in de remankerplaat te hebben uitgelicht (bij andere typen aanhang-
wagens).

- De gekartelde stelmoer (14) dient nu zover teruggedraaid te worden, dat de rem-
schoen juist geheel vrii ligt van de remtrommel.

- Herhaal deze afstelling ook bil de andere stelmoer (onderste remschoen).

- Het afstellen van de handrem is reeds door de fabriek gedaan en dient eventueel
nagesteld te worden door de DAF-dealer.

REMPLATEN 4OO X 75 EN 4OO X 1OO HYDRAULISCH
Beschrijving (Afbn. 13 en l4l

Beide typen remplaten zijn uitgevoerd met twee verstelbare ankerbouten en éen wiel- Srli
remcilinder per remplaat. Verder bevinden zich aan d,e zijd,e van de wielremcilinder v
twee excentrische stelbouten om de remschoenen te kunnen bijstellen.
Bij het geheel opnieuw afstellen (na montage van nieuwe remvoeringen) moeten ook
de ankerbouten recht tegenover de wielremcilinder worden verdraaid. De remschoenen
wordeo na het remmen van de remtrommel vrij getrokken door een trekveer.
Bij remplaten 400 X 100 kan een handremmechanisme ingebouwd zijn, dat bediend
wordt door een kabel. Het handremmechanisme bestaat uit een verticale trekarm
en een horizontale drukarm. Elke remschoen is voorzien van een vast scharnierpunt,
dat zich tegenover de wielremcilinder bevindt. De werking van de rem is zeer een-
voudig en behoeft geen nadere omschrijving.

@r
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Afb. 11. Remplaat 400 X 100 hydraulisch.

Afstelling van de remmen

Het afstellen dient zeer nauwkeurig en punt voor punt te geschieden. Ontlucht eerst

het gehele remsysteem (zie onder ,,Ontluchten van de wielremmen" ) . Ga te werk als

volgt:

1. Krik het betreffende wiel omhoog, tot de band vrij van de grond is.

2. Zet een sleutel op de excentrische stelbout en wel verticaal naar boven (naast

de wielremcilinder).

3. Geef het wiel een voorwaarts draaiende beweging en draai de sleutel nu van de

wielremcilinder af., totdat de remschoen het wiel doet stoppen.

4. De excentrische stelbout moet nu zover teruggedraaid worden (dus de sleutel naar

de wielremcilinder toe bewegen), dat het wiel juist vrij loopt van de remvoering.

De remankerbouten recht tegenover de wielremcilinder mogen slechts door de

dealer bijgesteld worden na het aanbrengen van nieuwe remvoeringen, m.a.w. voor
het bilstellen bij remvoeringslijtage mogen de ankerbouten nimmer worden Ve r-

draaid.

5. De andere remschoen moet op dezelfde manier afgesteld worden.
Stel de beide remschoenen zoveel mogelijk gelijk af.

6. Het afstellen van de handrem kan alleen geschieden door de binnenkabel korter

of langer te maken.
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De remplaat 400 X 120 hydraulisch

Beschrijving (Afb. I 5 ) .

De remschoenen van dit type remplaat zijn van het zgn, ,,zwevende schoen"-type.
Deze remschoenen hebben dus geen vaste lagerpunten. Aan de ene zijde bevindt zich
tussen de remschoenen het in- of bi;stelmechanisme (onderzijde Afb. 15), terwijl aan
de andere ziide de hydraulische wielremcilinder (bovenzijde) zijn plaats heeft. Het
in- of bijstelmechanisme bestaat uit een stelbout met wigvormig uiteinde en twee
geleidestukken en dient voor het afstellen van de remschoenen. Ook kan een handrem-
mechanisme gemonteerd zijn.
Dit handremmechanisme bestaat uit een verticale trekarm en een horizontale drukarm.
Aan de trekarm is de handremkabel bevestigd. Aan de zijde van de wielrerncilinder
ziin twee korte trekveren aangebracht, welke dienen voor het vrijtrekken van de
remschoenen na het remmen. Dezelfde functie heeft de lange trekveer aan de andere

J\fb. 15, Remplaat compleet 400 X 120 (uitvoering met handrem).

ziide; Het- bi;- of afstellen van de remschoenen mag alleen geschieden met behulp
van het afstelmechanisme, recht tegenover de wielremcilinder. De stelmoer is voo rzien
van kartels, welke vallen in overeenkomstige groefjes van de remankerplaat, dit ter
borging van de stelmoer. De stelmoer is tegen verlies geborgd door een splitpen.

Afistelling van de remmen.
Het af- en bijstellen van de remplaat dient uitsluitend te geschieden met behulp van
de verstelbare stelbout, welke zich aan de achterzijde van-de remplaat bevindt- recht
tegenover de wielremcilinderaansluiting, door de stelmoer te verdiaaien.
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Het remsysteem dient eerst geheel ontlucht te worden. Ga daarna als volgt te werk:

Zet het voertuig van de rem.
Blokkeer het wiel dat niet bijgesteld wordt.
Het af of bii te stellen wiel moet vrij van de grond zijn.
Geef het wiel een voorwaarts, draaiende beweging en draai de stelmoer zover
rechtsom, dat de remschoenen het wiel doen stoppen en daarbil de stelmoer niet
verder aangedraaid kan worden.
Draai de stelmoer vooÍzichtig terug, totdat de remtrommel iuist vrif loopt van de
remschoenen.
Borg de 'stelmoer met de splitpen.

Opmerkingr Wanneer de stelmoer niet verder meer kan worden aangedraaid en
remtrommel nog vrijloopt, dan moeten de remvoeringen noodzake-
lijkerwijze vernieuwd worden.

De DAlt-remplaat mrBchonisch (S-nok) 16%" X 6"
Beschrijving (Afb. 16 ) .

De remplaat is voorzien van een remvoering, welke in het midden 18,5 mm dik is
en naar de uiteinden afloopt tot minimaal 6,5 mm, Deze remvoering heeft dus een
grote levensduur. Op de afbeelding ziet men aan de onderzijde de lange nokkenas
met aan het rechter uiteinde de fijnregelaar (voor het afstellen van de remmen) 

"ttaan het linker uiteinde de S-nok, welke tussen de twee uiteinden van de rem-
schoenen zit. Het bilstellen van de remmen kan zeer nauwkeurig geschieden met
behulp van de verstelbare filnregelaar (Afb. 18). Aan de andere zijde van de r€m-
plaat, recht tegenover de S-nok, zijn twee remschoenen opgehangen aan twee rem-
ankerbouten. De S'nok loopt op tegen de rollen, welke aan het uiteinde van de
remschoenen tussen de twee remschoenruggen gemonteerd zijn (op Afb. 16 zichtbaar
links en rechts van de S-nok) . De remplaat kan voorzien worden van een handrem-
bediening. Aan de filnregelaar wordt dan een tweede hefboom bevestigd (Afb. 17),
waaraan de kabel van de remopzetter bevestigd is. De drukstang van de remcilinder
is rechtstreeks bevestigd aan de filnregelaar. De twee remschoenen worden na het
remmen vrijgetrokken door een trekveer (zie Afb. 16).

Afstelling van de remmen.

Het af- of bilstellen van deze remmen kan alleen geschieden met behulp van de
fijnregelaar en dient als volgt te geschieden:

Krik het wiel aan de juiste zijde omhoog, zodanig dat wiel met band juist vrij
kan draaien.
Zet de wagen van de rem.
Maak de bevestiging van de filnregelaar aan de remcilinder los.
De filnregelaar moet nu in een dusdanige stand gezet worden, dat het ga! aan
het uiteind" van de fijnregelaar precies geli;k valt met het oog van de gaffel op
de remstang van de remcilinder.
Bii deze stand van de filnregelaar liggen
trommel. Dit kan men controleren door de
met de hand te draaien.
De remstang moet met de hand zover licht naar achteren gedrukt worden, dat
geen vrije slag meer gevoeld wordt.
De filnregelaai moet nu bijgesteld worden, door het busje (Afb. 18 ) om het

zeskant in te drukken met de ring- of steeksleutel, waarna men de boutkop kan
verdraaien en zodoende ook de worm inwendig.
Stel de fi;nregelaar zodanig af, dat de remschoenen iuist vrij liggen van de rerr-
trommel. Controleer dit door het wiel met de hand te draaien.
Controleer na het bijstellen of de borging - in de vorm van het busje - wederom
om het zeskant van de boutkop valt.

de remschoenen vrij van de rem-
fijnregelaar te bewegen en het wiel
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A[b. 16. Remplaat compleet met remsleutel.

Afb. 17. Remsleutel met handremhefboorn.

r"\
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Afb. 18. Afstellen van de remsleutel.



Algemene storingen "" .

Slepende remmen.

Onjuiste afstelling van de remschoenen. Stel opnieuw af.
Onvoldoende ,erischo""rp.ti"g. St"f cie ."-r.Éoenen opnieuw af. ' ' .

Onjuist (tu dikke ) remvoeringen gebruikt. Laat de voorgeschreven remvoering
aanbrengen.
RestdruÈ itt het hydraulisch systeem te hoog: iWaarschuw onmiddellijk een dealer.

?a De druk in de luchtdrukremciiinder valt te langzaam weg na bekrachtiging van de

remmen. Laat dit onmiddellijk onderzoeken.
Losse of beschadigde wiellagers. Vervang de lagers bij een dealer of stel ze af.
Wielremcilinder defect. Waarschuw een dealer.
Remleiding verstopt of gekneld. Vervang de remleiding.
Vuil in d; ."-.rfó.istof-. Laat het hydiaulisch systeem reinigen " eil ' ververs de

remvloeistof .

Rubberdelen uitgezet door aanraking met minerale olie. Reinig het remsysteem
en laat de beschadigde delen vervangen.
Defecte hoofdremcilinderklep. Laat de dealer dit repareren.
Trekveer rempedaal zwak of gebroken. Vervang de veer.

-' Onjuiste rempedaalafstelling. Stel opnieuw af.
Zwakke of gebroken trekleren vàn de remschoenen. Vervan$en en opnieuw
afstellen. ''
De remankerplaat zit los. Zet deze weer vast.
De remscho"r"n klemmen om de ankerbouten of afstandsbouten. Laat dit con-
troleren.
Onjuiste'remcilinderafstelling. Stel de slag opnieuw af.

- Hand.em niet geheel vrijgesteld. Controleer dit.
Handremmechanisme in de remplaat klemt. Laat een dealer dit verhelpen.
De nokkenas blilft hangen in zijn lageringen. Smeer deze door.

,1.-;,i ,

'ti ,.--

Btokkerende remmen. 
r ri,:,

Remvoering plaatselijk vet. Schoonmaken of vervangen.
Geen originele remvoering gebruikt.
Onjuiste ufrt.lling van de remschoenen. Opnieuw afstellen.
Ovale remtrommèls. Laat deze uitdraaien of vervangen.

1. r','

Geen of slecht,e remwerking.
, ,,., r,

Ltrcht in het remsyst eem. -Zie onder het. \qofd ,,Ontluchtep yqn q9 wjelremmetl".
Lek in het hydru,ríisch .yÀtq.-. Spoor het lek apj,g{r laat het béireffende onderdee-l

vernieuwen. Ontlucht eventuéel het systeem. '..1 , ,

Lekke zuigercup in hoofd- of wielremcilinder, Laat de cup vervangen.
Onvoldo.id" lómvloeistof aanwezig en daardoor'lucht in het hydraulisch systeem.

Vul de remvloeistof bii en ontlucht de wielremmen.
Abnormàle remschoenspeling. Opnieuw afstellen. !

Vers,leten remvoering. Indien mogelilk bilstellen of de voering vervangen.
er Vette remvoering. Indien moge,liik ontvetten, anders laten ,vernieuwen.

Verkeerde of loJse remvoering. Vervangen of vast laten maken.

.-.Gebroken of losgeraakte bijstelhput. Laat deze vervangen. ,)

Losgewerkte rem"scho"""", ;;;i;ò-mel, remankerplaat, 
"veerstropPf& 

gl 
""9{f.9hom-

melJ. Laat een dealer onmiddellijk de oorzaak opsporen. , lo,*,n ,, .1..1, .;i",.[d
Te grote vrije slag van'de remcilinders. Stel deze opnieuw af. i "iÉr ; 'r' 

.

; Versleten S-nok of te ier gesleten roùen van de remschoenen. Laat de betreffende

delen vervaflgen.
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Remmen bliiven na het remmen vastzitten.
Bii hoofdremcilinder ontbreekt vrije slag. Laat de slag opnieuw afstellen.

Compensatieopening (ontluchtingsopening) it hoofdremcilinder verstopt. Laat een

dealer dit nazien.
Vuil in de remvloeistof. Spoel het remsysteem door en vervang de remvloeistof.
Ontlucht vervolgens het géhele remsysteem. Ook kan de oorzaak zijn het gebruik
van slechte remvloeistof.
Onjuiste afstelling van de remschoenen. Opnieuw afstellen.

Zwakke of gebroken terugtrekveer. Vervang de veer.

Losse of defecte wiellagers. Laat een dealer hier direct naar kilken.
Losgewerkte remankerplaat of remtrommel. Opnieuw vastzetten.

Zeer slechte smering van de nokkenas. Controleer dit en smeer door.

De fiynregelaar (bij nokkenremmen) klemt in lt"t- aangrijpingspunt van de relrl-
cilindór. Schoonmaken en invetten. Smeer ook de filnregelaar door.

Verstopte remventielen. Laat een dealer dit nazien.

De remschoenen klemmen om de ankerbouten. Laat een dealer dit onderzoeken.

De remmen maken lawaai of klapperell.

- De lagerbussen in de remschoenen zijn uitgeslagen. Laat deze bussen vernieuwen.

De ankerbouten zijn losgeraakt of verbogen. Weer vastzetten en borgen of V€r-
nieuwen.
De remvoering is losgewerkt. Laat deze weer vastzetten.

De remtrommel is niet zuiver rond. Mug niet meer dan 0,2 mm onrond ziin.
Uit laten draaien of vervangen.
Vet of remvloeistof op de remvoering. Repareer het lek; reinig of vervang de

remvoering.
Vuil in remvoering-klinknagelgaten. Reinig de schoenen met een staalborstel.

Zand, stof of metaaldelen tussen remtrommel en remvoering. Maak deze onder-
delen schoon.
Remschoenen, remtrommel of remankerplaat verwrongen. Laat dit controleren.

Gebroken trekveer van de remschoenen. Laat de veer vervangen.

Losse verbindingen van het handremmechanisme. Laat dit vastzetten en opnieuw
afstellen.
Gebroken bijstelbout. Vervang deze.

Defecte of loszittende nokkenas. Repareer of vervang de betreffende delen.

Ontluchúen van de wielremmen
Dit dient met twee mensen te geschieden. Een voor de ontluchtingsnippel en één

voor de bediening van het rempedaal. Ontlucht eerst de hoofdremcilinder en leidingen,
alvorens de wielremcilinder te ontluchten.

Neem een rubber slangetje, druk dit met het ene einde op de ontluchtingsnippel
van de wielremcilinder, terwijl het andere einde in een gedeeltelilk met rem-
vloeistof gevul de glazen pot of fles onder het vloeistofniveau wordt gedompeld.

Draai de ontluchtingsnippel los.

Controleer of de remvloeistoftank voldoende is gevuld (minstens 3

rand) 
"n 

vul zonodig bii.
Breng het hydraulisch systeem onder druk d.m.v. het rempedaal
rempedaal ingetrapt.

cm onder de

en houd het

Sluit de ontluchtingsnippel en laat daarna het rempedaal weer los.

Ga door met het onder druk brengen van het hydraulisch systeem, zoals hier-
boven beschreven, totdat geen luchtbellen meer met de remvloeistof meekomen

en de remvloeistof dus ononderbroken uit de nippel in de fles stroomt.
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Opmerkingl De door ontluchting verkregen remvloeistof mag nimmer, in verband
met de hierin aanwezige lucht, direct gebruikt worden om het reltt-
systeem bij te vullen.
Na het intrappen van het rempedaal eerst
dichtdraaien en daarna het rempedaal loslaten,
aangezogen zal worden.

de ontluchtingsnippel
daar er anders lucht

Onderhoud en controle

Controleer regelmatig elke 1500-2000 km de afstelling van de remschoenen.
Eveneens de werking van de handrem en de scharnierpunten hiervan. Smeer een
eventuele handremkabel eens per maand door met afgenomen remtrommel, om
het overtollige vet te verwijderen.
Draaipunten of scharnierpunten van deze remplaten invetten met Molybdeen
disulphide (MoS2) vet.
Controleer ,regelmatig het peil van de remvloeistof en vul zonodig bij met
HD(SAE 70RI) remvloeistof.
Laat elke 30.000 km de remtrommels en remvoeringen controleren. Bij de hydrau-
Iische remplaten eveneens de wielremcilinders,.

Speciaal voor de mechanische wielre-men (S.nok) geldt nogt

Smeer iedere 1500-2000 km de lageringen van de nokkenas door, via de twee
smeernippels en smeer de filnregelaar door via de smeernippel.
Ook de lagerbussen in de remschoenen om de remankerbouten moeten gesmeerd
worden en wel om de 10.000 km. Niet te veel vet gebruiken daar anders de
remvoeringen vet slaan.
Eveneens de rollen waartegen de S-nok oploopt licht invetten.
Na elke 2000 km nagaan of de slag van de remcilinder niet te groot is: in dat

. geval de remmen bijstellen.

- Na ca. 30.000 km en vervolgens iedere 10.000 km de toestand van de re lrl-
voeringen nagaan.
Laat nu 30.000 km en verder iedere 10.000 km controleren of de lagerbussen in
de remschoenen en om de nokkenas niet zijn uitgeslagen; in dat geval direct
vernieuwen.
Controleer de S-nok en de oplooprollen op slijtage als de remplaat voor inspectie
gedemonteerd is.
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NAVEN
Beschriiving

De naven welke op DAF-aanhangwagens gemonteerd worden, kunnen we in drie

groepen verdelen, wat betreft de opsluiting van de kogellagers en wel:

A. Afbn. lg en 20. Borging d.m.v. een kroonmoer (6) met splitpen (7).

B. Afb. 21. Opsluiting d.m.v. een opsluitmoer (10) met borgpen (9)' een borg-

plaat (8) met gaatjes, een contramoer (_6), welke geboqs{ wordt door eel !otg-
;i;;i ili,welk"e omgeslagen wordt om de contramoer. Gebruikelijk bij de lichtere

assgn.

C. Afbn. 22 en 23. Borging d.m.v. een opsluitmoer (7\ met borgpen (6)' een

borgplaat ( 5 ) met gaatjes en een contramoer (3 ) . Gebruikelijk bii zwaardere

typen assen.

MI

A.fb.
6.
7.
8.
9.

10.

.lii

1. Nylon afdichtring
2. Nylon afdichtring
3. Stofring
4. Draagring, nYlonringen
5. Naafdop

19. Naa[ doorsnede.

Kroonmoer
Splitpen
C,rp, buitenste lager
Naaf
C.tp, binnenste lager

1 1. Cone, binnenste lager
13. Aslichaam
14. Borgring, naafdop
15. Cone, buitenste lager

@i
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Afb. 21, Doorsnede naaf (typ" B).
1. Naafdop 6. Contramoer I 1. Vetkeerplaat
2. Borgring 7. Borgplaat 12. Cnp, binnenste lager
3. Cone, buitenste lager 8. Borgring 13. Cone, binnenste lager
4. C.tp, buitenste lager 9. Pen, stelmoer 14. Aslichaam
5. Naaf 10. Stelmoer 15. Oliekeerring

De afmetingen van de rollagers zijn afhankelilk van het draagvermogen van de as.

Om te 'uooikomen dat vet i" de iemplaat komt (vette remvoeringen) is achter het
binnenste rollager (het grootste ) een vetkeerring aangebracht. Bii de naven volgens
Afbn. 2l en 22- wordt hiérvoor een oliekeerring gebruikt, terwijl bij de naven volgens

Afb. 19 twee soorten afdichtingen toegepast wordeni ten eerste een stalen ring (12\
met groef waarin de stalen afdichtring ( 16) past; ten tweede een stalen ring (4) ,

waarómheen drie nylon afdichtringen (1, 2 en 3) geklemd ziin.

St'oringen
War,inlopen van de naaf.
Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

Lagers te vast afgesteld. Stel deze opnieuw af.
Te veel vet in de naaf. Verwijder dit.
Te weinig vet in de lagers. Opnieuw vullen met vet.
Een van de lagers draait mee. Laat een nieuw lager monteren.

Verdere súoringen.
De vetkeerring lekt. Hierdoor komt vet in de remtrommel, waardoor de rem-
voeringen vet zullen slaan. Laat een nieuwe vetkeerring monteren.
Een .ràn de lagers gebroken of een rol ervan. Laat het betrokken _lager zo snel
mogelijk ver.ru.rgen, 

-daar 
anders ook de astap beschadigd zal worden.

Er is vuil tussen de rollen van het lager gekomen.

3L



Opmerkingl Controleer het rollagernummer
het oude exemplaar opdat het
verband met het toepassen van

\/,a

I

I

i

I

Doorsnede n
Pen, stelmoer
Stelmoer

van het nieuwe lager met
juiste lager gebruikt wordt.
diverse lagermaten.

dat van
Dit in

\
I

Mi

rf.

:i

A.fb. 22,

1. Ingelaste plaat 6.
2. Gleuf voor borgring 7 .

3. Contramoer 8.
4. Bout 9.
5. Borgring 10.

(tvp"

Cone, buitenste lager
C,rp, buitenste lager
Vetkeerplaat

Naaf
C,rp, binnenste lager
Oliekeerring
Cone, binnenste lager
Aslichaam

c).
11.
12.
13.
14.
15.

@)iAfstellen van de wiellagers volgens Afb. 19

Krik het wiel aan de juiste zijde zover omhoog, dat de band juist vrij is van de
grond.
Licht de verende borgring (14) met behulp van een schroevendraaier uit de gletrf.
Schroef de naafdop (5) uit de naaf met de naafdopsleutel.
Verwijder de splitpen (7) uit de kroonmoer (6).
Zet het voertuig van de rem.
Geef het wiel een voorwaarts draaiende beweging en draai de kroonmoer (6)
zover aan, dat de draaiende beweging van het wiel iets, stroever begint te worden.
Draai de kroonmoer (6) niet te vast aan, daar dit beschadigingen aan de loop-
banen van de lagers tengevolge zou kunnen hebben.
Draai dan de asmoer (6) L lp slag (% zeskant) terug, totdat een
gleuven in de kroonmoer (6) tegenover een van de twee kruisgewijze
geboorde splitpengaten is gekomen.

van de zes
in de astap
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Afb. 23" Naaf (gemonteerd).

Tik alvorens de splitpen (7) aan te brengen met een hamer ter plaatse van het
buitenste lager licht op de naaf, waardoor dit lager bii eventueel klemmen weer
vrijkomt.
Druk de naaf in de lengterichting van de as heen en weer voor controle op
axiale speling.
Breng de splìtpen (7) vanaf de bovenzijde aan, waarbij de k-"p juist i-n een van
de gÉ,t.rer- van de asmoer moet komen te liggen. De uiteinden van de splitpen
daarna uit elkaar drijven.
Vul de naafdop (5) voor ca. % deel met nieuw vet en monteer deze, waarna de

borgring (14) àangebracht wordt. Het ene omgebogen einde vqn de lorgring \lql
kan" dai door de Leide tegenover elkaar liggende gaatjes in de naaf en naafdop
gevoerd worden.
ienslotte nogmaals nagaan of het wiel soepel en geruisloos'loopt. Het moet lang-
zaam schommelend tot stilstand komen.

Afstellen van de wiellagers volgens Afbn. 2l en 22

Verwijder de naafdop of naafdeksel.
Draai de borgmoer los en verwijder de borgring.

Bij de afstelling van dit type naven dient men de borgmoer (10 in Afb.2l en 7 in
Afb. 22) een I lz tot 1| s slag terug te draaien, od het aandraaien van de borgmoer.

Het wiel moet licht draaien en zeker niet aanlopen.
Bij dit type naven mogen alleen de rollagers goed ingevet worden _en n_og wat vet
in de truufdop. Verder dus de naaf niet met vet opvullen. Indien de rollagers juist
zijn afgesteld, breng dan de borgring (8 in Afb. 2l en 5 in Afb. 22) aan.

De lip hiervan moet in de gleuf van de astap vallen, terwijl in één van de gaatjes
van d" borgring de borgpen moet vallen, welke in de borgmoer bevestigd is.
E,ventueel de borgmoer nog iets losser draaien. Denk er aÍrn dat het beter is een
rollager iets te los af te stellen dan te vast. Breng na het aanbrengen van de borgring
de borgplaat en/of contramoer aan (7 en 6 in Afb. 2l en 3 in Afb. 22) .

Sluit de naaf af met naafdop of naafdeksel.
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Onderhoud en controle

Controleer op geregelde tijden het warmlopen van de naven.

Eveneens de speling van de lagers,. Eventueel opnieuw afstellen.

Zorg er voor dat niet te veel vet in de naaf gedaan wordt, daar dit een moeilijker
loop en stijgende warmteontwikkeling geeft.

I

ti
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VEREN, ASOPHANGINGEN EN RUBBER HULPVEREN

Vaste asconstructie (type VW)
Beschrijving (Afbn . 24 en 25) .

Vaste of doorlopende assen worden aan het chassisraam bevestigd d.m.v. twee
veerpakketten, die in lengterichting van de wagen aan het chassisraam bevestigd
worden. Het rnidden van het veerpakket is bevestigd aan de as d.m.v. veerstroppen.
Het voorste eind is d.m.v. een veercog gemonteerd op de pen van de veerbok (d"
zgn.veeras) aan het chassisraam. Het andere einde van het veerpakket is d.m.v. een
sleepeind of sleepoog aan het chassisraam opgehangen.
De veerbladen zelf worden op hun plaats gehouden door twee of meer veerbeugels.
Bij de veer met sleepeind is een rubberrol gemonteerd, welke als aanslag dienst doet
bij het terugveren. Aan de andere zijde zijn de veerogen opgehangen in twee rubber-
bussen. Boven de veer bevindt zich soms nog een rubber aanslag bevestigd d.m.v.
een bout.

Afb. 21, Ophanging draagveer (vóór). Afb. 25, Ophanging draagveer (achter).

Pendelasconstructie (type SW en STW)
Beschrijving.
Bil deze constructie zijn de veren dwars (in de breedte) onder de wagen aangebracht.
Het midden van de veer is d.m.v. veerbouten aan de centrale hoofdligger bevestigd,
terwijl de beide einden voorzien zijn van ogen, waarin de asdragers draaibaar zijn
opgehangen. Aan de Voor- en achterzijde is een veer gemonteerd.

Het pendelen van het wielstel (Afb . 26) .

Teneinde de binnetrwielen van het asstel te kunnen vervangen, dient men als volgt
te handelen:

Verwijder de borgstang tus,sen de wielen.
Krik het wielstel op door onder de veer en zo dicht mogelijk bij het midden een

\.ik te plaatsen, zodat de veren aan de gewenste zijde geheel ontspannen 'worden.
Dit is nodig om het wielstel om het hart van de pendelaskok er te kunnen wentelen.
Bii V?cuum- en luchtdruk-mechanische remmen moeten de aansluitingen van de
remleidingen aan de remcilinders verwijderd worden.
Bii hydraulische remmen behoeven de leidingen aan de pendelaskoker niet te
worden losgenomen.
Het binnenwiel kan nu rustig naar buiten gedraaid worden , zodat het gedemon-
teerd kan worden.
Is dit gebeurd dan dient de pendelaskoker weer in de oude stand teruggedraaid
te worden, dus de pijl op het instructieplaatje boven op de pendelaskoker dient
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A.fb. 26, Pendelen v6rn het wielstel (S\V- en STW.type aanhangwagens).

naar boven te wijzen. Dit om te voorkomen dat de remslangen bij hydraulisch
beremde S'W- en STW-aanhangwagens geknikt en opgedraaid worden
Sluit bij vacuurn- of luchtdruk-mechanische remmen de remleidingen wederom aan.

Breng de borgstang tussen de wielen aan.

Tandemasconstructie (type TW)

36
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Beschriiving ( Afb. 27 ) .

De veren voor tandemasonderstellen zijn zodanig opgehangen, dat het midden van de
veer bevestigd is aan een dwarsligger van het chassisraam, terwijl de uiteildg. beves-
tigd zijn aai respectievelilk het vóorste en achterste juk van het tandemstel. De veren
zijn d.m.v. veerschommels aan de asjukken opgehangen.
De asjukken en veerschommels zijn aan hun beide uiteinden scharnierbaar, waardoor
een zeer soepel werkend geheel wordt verkregen. In totaal zii\in verband daarmede
aan elk e zijde van de wagen negen scharnierpunten aanw ezig. Hiertoe is een centrale
smering aan beide zijden van de wagen, tussen de spatborden, toegepast.

Tandemasconstructie (typ" LTW)
Beschriiving (Afb . 28) .

Dit type tandemasonderstel is zeer eenvoudig van constructie. H"-t veerpakket bestaat
uit sllchts vijf bladen, terwijl het onderstel geheel in rubber opgehangen is, waardoor
smering o'u"ibodig wordt. Éet veerpakket ú in het midden aan de veeras bevestigd
d.m.v. twee klemblokken, waartussen de rubber-lagering geklemd wordt. Aan de

uiteinden van de veer zijn de ass,en bevestigd, óók d.m.v. veerstroppen. Tussen de as

en veerplaat bevindt zich een rubberplaat. De centrale doorlopende veeras, welke aan
het mid-den van het veerpakket is bevestigd, is aan het chassisraam gemonteerd via
twee consoles. Deze conróles worden om de veeras geklemd d.m.v. twee bouten. Deze
bouten dienen zeer vast aangedraaid te zijn, zodat verdraaiing absoluut niet mogelilk is.

Afb. 28. LTW.onderstel compleet.

Algemeen onderhourd van veren

Controle.
Controleer regelmatig of de veerbladen haarscheurtjes of beschadigingen vertonen.
Haal de moeren op de veerstroppen regelmatig aan.
Controleer de lagerbussen in de- veerogen en scharnierpunten op beschadigingen.
Eventueel laten vernieuwen.
Draai eveneens de bouten en moeren, welke door de veerogen, veerschommels en
scharnierogen zitten, regelmatig vast. Zo ook de veerophanging met sleepeinde.
De moer in het vaste scharnierpunt dient zeeÍ stevig aangedraaid te ziin.
Controleer elke 10.000 km de toestand van de rubberdelen. Indien deze uitgeslagen
zijn moeten ze onmiddellilk worden vervangen.
Zorg er voor dat de rubberdelen niet met vet, olie of. benzine in aanraking komen.
Controleer of de bouten die de consoles om de veeras klemmen (bij type LTW)
nog goed vast zitten.
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Smering.

Een eerste vereiste voor het onderhoud is een regelmatige smering van de vitale
delen. Raadpleeg hiertoe de smeerkaart van de betreffende aanhangwagen, welke met
alle andere typen aanhangwagens achter in dit boekje zijn opgenomen.

Rubber hulpveren

Algemeen"
Als s,peciale vering wordt bij de diverse aanhangwagens een holle rubberveer boven
het veerpakket gemonteerd. D'eze is hol uitgevoerd en heeft aan de bovenzijde een
conisch gat, waarin een conisch vulstuk past. Door dit vulstuk loopt de bout wdàr-
mede de veer aan het chassisraam bevestigd wordt en wel boven het midden van het
normale verenpakket.
Indien dit zover doorveert, dat de rubberveer ingedrukt wordt, zal deze rubberveer
als hulpveer dienst_gaan doen. De lucht in de veer zal samengedrukt worden en
zoekt een uitweg. Dit geschiedt via een gat in de drukplaat, welke boven op de
veerplaat gelast is.

Onderhoud.
Maak de rubberveer nooit schoon in benzine, petroleum of dieselolie, daar deze
rubber aantasten. Controleer regelmatig of het rubber niet gescheurd en de bout
beschadigd is (bevestiging). Zorg er in ieder geval voor dat het gat in de drukplaat
open is, anders zov de rubberveer kunnen openbarsten bij een flinke indrukking.
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DAF VACUUM-POSITIEF REMSYSTEEM
:' ,:i_

Beschrijving (Afb. 291

Het vacuum-positief remsysteem wordt door DAF als standaard vacuum fèmsysteem
gemonteerd. gi; vacuum-positieve remmen wordt de volledige hoeveelheid ,,onder-
druk" gebruikt als remkracht.
Op de- voorwagen zijn ten behoeve van het remsysteem voor de volgwagen extra
gemonteerd en aangesloten:

de vacuum-aansluitleiding (2) naar de rembekrachtiger met een aftakking- van de

vacuumleiding (bij een twee-leiding-systeem) rechtstreeks naar de volgwagen
(+-+-+- lijn).
het handremventiel (4 ) .
de verdeelklep (5 ) .

de vacuummeter (8 ) .
het bedieningrn"nii.l (6) en de vacuum-remkrachtregelaar (7),indien gemonteerd.

De doorverbindìng van heó remsysteem van voorwagen naar volgwagen geschiedt

d.m.v. zelfsluitende snelkoppelingen 10 en I l.
Op de volgwa gen ziin gemonteerd:

- de vacuumketel (13) met terugslagklep (12).
het snelremventiel (14) .

de vacuum-remcilinder (15) 
"r 

hydraulische hoofdremcilinder (16) .

Bij volgwagens uitgevoerd met het twee-leiding vacuum-positieve remsysteem, dienen
de uunil,riÈkoppelingen zo te zijn gemonteerd, dat de remslangen gekruisd worden
aangesloten. Éi"rtoJzijn teven. d" kóppelingen verschillend uitgevoerd, zodat verkeerd
aansluiten onmogelilk is.
Bij dit remsyst"à* 

-kunnen 
de remdrukken op eenvoudige wiize hydraulitgl worden

geregeld d.m.v. de vacuum-remkrachtregelaar (7) met bedieningsventiel (6),_ welke
.iaats"te op het dashbord van de voorwagen is gemonteerd. Deze vacuum-remkracht-
regelaar behoort niet tot de standaard ultrusting, doch dient te worden gemonteerd,
indien het totaalgewicht van de volgwagen het totaalgewicht van de voorwagen
overschrijdt (wettelijk voorgeschreven).

Werkittg (Afb. 29).

Het benodigde vacuum kan zowel ontleend worden aan het inlaatspruitstuk, als aan

een vacuumpomp. H'et gedeelte waar vacuum heerst tijdens normaal rijden (ongeremd)
is aangegeven in de gele kleur. De blauwe kleur geeft die plaatsen aan waar buiten-
lucht àanwezig is, terwijl de groene kleur het hydraulisch gedeelte aantoont. Het
aanleggen van de remmen zal geschieden, indien in meer of mindere mate buitenlucht
in de leidingen zal worden toegelaten.
Bij het intràppen van het rempedaal zal een hydraulische druk opgebouwd worden
in de leiding, welke in de kop van de verdeelklep (5) uitkomt (het groene gedeelte).
Door de hydraulische druk in de verdeelklep wordt de plunjer naar beneden bewogen,
de vacuum-toevoerleiding wordt afgesloten en vervolgens zal de klep onder in de
verdeelklep opengedrukt worden.
De buitenlucht kan nu via de opengedrukte klep in de leiding naar de volgwagen
stromen, al dan niet via de vacuurx-remkrachtregelaar. De mate van toegelaten buiten-
lucht is afhankelilk van de mate van beremming met het rempedaal.
De buitenlucht zal nu in het snelremventiel (14) onder het bovenste membraan komen
en dit omhoogdrukken. Het onderste membraan zal daardoor omhooggetrokken
worden en dus de beide blauwe gedeelten worden gescheiden.
Door het nog verder omhooggaan van het onderste membraan zal het onderste
ventiel van zrjn zitting komen en dus vacuum (geel) itt de leiding naar vacuumr€Irl-
cilinder toelaten. Het snelremventiel (14) heeft dan de stand ingenomen, zoals uiterst
rechts apart is getekend, hetgeen dus uiteindelilk ook een evenwichtstoestand oplevert
bij vol remmen.
Bú matig remmen heerst er een evenwichtstoestand tussen vacuum en buitenlucht,
zoals gestreept blauw-geel is aangegeven in de middelste situatie.
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Het blauwe gedeelte (buitenlucht) in de vacuumremcilinder rechts van het membraan
is nu dus vaèuum (geel) gworden, waardoor de remcilinderstang door de buitenlucht,
welke links aanwezig is, naar rechts wordt bewogen.
De zuiger in de hydraulische remcilinder beweegt nu naar links, waardoor de zuigers
van de wielremcilinders uit elkaar gaan en de wielremmen worden aangelegd.
Om de volgwagen te doen remmen met behulp van de handrem wordt de handgreep
boven op het handremventiel (4) een kwart slag verdraaid. Hierdoor wordt de
binnenstó schuifbare plunjer omhooggetrokken, s,luit eerst de vacuumleiding af en
licht daarna het ventiel op waardoor buitenlucht (blauw) via het filter in de leiding
naar de verdeelklep kan stromen. De verdeelklep (5) laat de buitenlucht normaal
doorstromen. De werking is verder gelijk als bij l)}to/o remmen.
Indien tijdens het rijden de verbinding voorwagen-volgwagen verbroken zou worden,
b.v. bij 

-een 
ongeluk of bij het afkoppelen, dan wordt 100'o/o buitenlucht in het

remsysteem toegelaten en vindt de volledige beremming plaats.
Om de afgekoppelde wagen dan weer van de rem te zetten, moet het snelremventiel
(14) beluCht worden, door aan het ringetje van de beluchtingsklep opzij van het snel-
remventiel te trekken.
De vacuurn-r€mkrachtregelaar (7), welke niet als standaard gemonteerd wordt, wordt
bediend d.m.v. het bedieningsventiel (6) .

Wanneer de knop op het bedieningsventiel (6) geheel is ingedraaid, dan zal de
maximum remdruk benut worden. De volle buitenlucht (blauw) staat dan boven het
membraan in de vacuum-remkrachtregelaar (7 ) . Onder het membraan is vacuum
aanwezig en dus wordt dit membraan naar beneden gedrukt, waardoor de klep onder
in het huis geheel open komt te staan. Bij remmen (getekend is de ongeremde stand)
kan hierdoor de buitenlucht vrijuit doorstromen.
Wordt de knop van het bedieningsventiel (6) evenwel uitgedraaid, dan zal de buiten-
lucht enigszins afgeknepen worden (gereduceerde beremmittg), terwijl anderzijds
vacuum in dezelfde leiding wordt toegelaten. Hierdoor wordt de druk boven het
grote membraan in de vacuum-r€mkrachtregelaar (7) kleirrer, het membraan gaat-wa!
ómhoog, waardoor de klep onder in het huis tengevolge_ van de veerdruk gelegenheid
krijgt ò- ook een meer gesloten stand in te nemen. Bil_ rem_men zal er nu minder
buitenlucht via de klep kunnen passeren, waardoor de remdruk kleiner is, dan wanneer
de knop van het bedieningsventiel geheel ingedraaid is.
De aansluitingen bii een twee-leiding-remsysteem ziin d.m.v. een *--*-+- liig
aangegeven. De verbinding voorwagen-volgwagen bestaat dan uit snelkoppelingen 10

en 11, De aansluiting via snelkoppeling (10) noemt men de commandoleiding, want
deze is rechtstreeks met het snelremventiel (14) verbonden. Wordt in deze leiding
lucht toegelaten, dan zal de wagen onmiddellijk remmen.
De leiding via snelkoppeling ( I I ) wordt de constante vacuumleiding - 

genoemd en
verbindt de vacuumketel van voorwagen (3 ) en volgwagen ( 13 ) rechtstreeks, met
elkaar via een terugslagkleP (12).

Storingen
Geen remwerking.
De oorzaken hiervan kunnen ziin:
1. Controleer eerst waar vacuum aanwezig is door te kijken op de vacuummeter

1. Aansluiting
spruitstuk

A[b. 29, Principe schema vacuum-positief remsysteem.

vacuumpomp of inlaat- 10. Snelkoppeling
(één- of twee-leiding'systeem)

2. Aansluiting rembekrachtiger
3. Vacuumketel (voorwagen)
4. Handremventiel
5. Verdeelklep
6. Bedieningsventiel
7. Vacuum-remkrachtregelaar
8. Vacuummeter
9. (niet van toepassing )
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Snelkoppeling
( twee-leiding-systeem )
Terugslagklep
Vacuumketel
Snelremventiel
Vacuum-remcilinder
Hydraulische remcilinder

11.

12.
13.
14.
15.
r6.
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(dashbord) of door aan het ringetje van de beluchtingsklep opzij van het snelrem-
ventiel (14) te trekken, zodat-mèn weet of de fout in de voorwagen of in de

volgwagen ligt.
2, Geàn ré-vloéistofdruk op de plunjer boven in de verdeelklep (5),,De oorzaak

kan zijn een lekke leidiné of eèn loszittende nippel. Nada-t_dlt-vellolqen is moet
de leiàng ontlucht wordin (zie hiervoor onder het hoofdstuk ,,Wielremmen").
Ook is hét mogelijk dat de storing zit in de hydraulische hoofdremcilinder (onder

het rempedaal), Waarschuw in dit geval de dealer.
3. De pluiier boven in de verdeelklep (5) stuit inwendig op de geleidingsplaat bij

het naar beneden gaan en kan niet verder. Roep de hulp in van de dealer.
4. Indien nergens op-of bij de verdeelklep (5). remvloeistoflekkage te bespeuren is,

dan lekt d-e afdléhting ínwendig en wordt de remvloeistof dus naar de vacuum-
ketel qezoqen, dus r-emvloeistofverlies, hetgeen men kan controleren door het
.roorru'udtu-nkie van de remvloeistof te controleren. Ga zelf nooit aan de verdeel'
klep (5) 

""put"""n, 
doch laat dit de dealer doen.

5. Te'weinig rémvloeistof in het voorraadtankje van de hydraulisch_e remcilinder.(16),6,,,
waardooi lucht wordt aangezogen en er geen druk op de wielremcilinders komt.lzl
Bijvullen en ontluchten (zie onder het ho-ofdstuk ,'Wielremmen").

6. Dó manchet in de hydraulische remcilinder (16) is lek. Remvloeistof lekt dan aan

de achterzijde van de hydraulische remcilinder. Waarschuw een dealer.
7. Ernstige lei<kage in de wielremcilinders of in de leidingen er.naar toe. Laat een

dealer"onmiddàtti;k d" beschadigde delen vervangen. Als noodmaatregel kan men

de vloeistofleiding naar de betrokken wielremcilinder plat slaan om verder rem-
vloeistofverlies te voorkomen.
Remvoeringen te ver versleten (zie onder het hoofdstuk ,,'lv'ielremmen")._
Een te fla"uwe beremming van de volgwagen is een gevolg van een lekkende
terugslagklep (12) .

Remnrren blijven hangen (slepen) na de berem,rning.

1. Het handremventiel (4) op de voorwagen is te strak afgesteld. Draai hiertoe de

twee contra-moeren boven op het ventiel iets los en probeer nogmaals.,Laat ook
daarna een dealer de nieuwe afstelling controleren.

2. Er blijft een te grote restdruk in de verdeelklep (5) achter,- afkomstig van de

hoofdiemcilinder ònder het voetpedaal. Dit kan in noodgevallen na elke berem-
ming verholpen worden door de ontluchtingsnippel-boven op de verdeelklep.even
los ie draaión, waardoor men minder druk in de kop krijgt, doch laat de dealer
dit onverwijld nazien.

3. Lekkage in de verbinding tussen truck en aanhangwagen. Waarschuw onmiddellilk
een dealer. Ook in de snelkoppelingen (10) kan lucht binnendringen. Vervang in
dit geval de snelkoppeling'

4. Onjuiste werking van het snelremventiel. Ook dit mag alleen gerepareerC *'^"1" -s:
door de dealer. 'Er ù'c'rc'rvsr "'" "--* 

AD
5. Verder bestaat de mogelijkheid, dat het membraan in de vacuumremcilinder lek is,

waardoor men vacuum verliest. Laat het membraan zo spoedig mogelilk vernieuwen.

Remmen blokkeren plotseling bij het nemmen.

1. De oorzaak hiervan ligt in het snelremventiel (1'l). Laat een dealer onmiddellilk
het snelremventiel onderzoeken.

2. Natte remvoeringen, Na enkele remmingen is dit dan weer verdwenen'

Onderhoud
Het vacuum-positieve remsysteem behoeft weinig onderhoud. Smeer regelmatig de
hefboomoverbrenging tussen vacuumremcilinder en hydraulische remcilinder door.
Controleer regelrnatig het remvloeistof-peil in het voorraadtankje boven op de hydrau-
lische remcilinder en tevens die van de voorwagen onder het voetpedaal (bijvullen
met remvloeistof HD SAE 70RI).
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DAF LUCHTDRUK.REMSYSTEEM

Beschriiving

Naarmate de wieldrukken van voertuigen toenemen, moet eveneens de kracht, nodig
voor het afremmen, groter worden. Daarom past DAF dan ook luchtdrukbekrachtigdé
remmen toe op haar zwate aanhangwagens, omdat bij vac'uumbekrachtigde remmen-de
remcilinders hiervoor te grote afmetingen zouden moeten hebben om de benodigde
remkracht nog te kunnen leveren.
Dit luchtdruk-remsysteem is niet eenvoudig. Dit zal ook blijken uit de hieronder vo,l-
gende beschrijving. Dit betekent dat het onderhoud en de reparaties van het luchtdruk-
systeem, voor zover hier niet beschreven, alléén door vakkundigen mag geschieden.
A.ang_e1ien -de werking van het luchtdruk één- en twee-leiding-systeem- belangrijk
verschillend is, zullen hierna de beide systemen afzondedijk worden behandeld.

Werking één-leiding-remsysteem, (Afb. 30)
Het één-leiding-remsysteem is opgebouwd uit de volgende delen:
Bij I wordt de luchtdruk van de voorwagen via de aJsluitkraan (2) en de koppelings-
koppen (3) naar de volgwagen gevoerd. De luchtdruk komt bij M in het reactie-
ventiel \+l en drukt het bovenste membraan aan de zijkanten omlaag, waardoor de
luchtdruk via V naar de voorraadketel (6) kan stromen.
In het onderste gedeelte van het reactieventiel (4) staat de buitenlucht (blauw),
evenals in de remkrachtregelaar (5). De remkrachtregelaar heeft een hefboom, waar-
mede de mate van beremming geregeld kan worden, n.l. ,,Vollast", ,,Halblast", ,,Leer"
en ,,Lósen". In de luchtremcilinder (7) bevindt zich normaal links en rechts van
het membraan buitenlucht. De luchtremcilinder is verbonden aan de hydraulische
remcilinder (8) vanwaar de hydraulische leiding naar de wielremcilinders loopt
(groen ) .

Bij luchtdruk-mechanische remmen is een snellosklep (9 ) tussen de luchtremcilinder
( l0) en de remkrachtregelaar (5 ) ingebouwd. Deze dient om na het remmen de
druk in de leiding snel te kunnen afvoeren om slepende remmen te voorkomen.
Bij het remmen zal het volgende geschieden:
Door het intrappen van de voetrem zal de druk in de leiding (1) en dus ook boven
in het reactieventiel (4) wegvallen (ontluchten van de leiding).Hierdoor zal de druk
trit de luchtvoorraadketel (6) het bovenste membraan in het reactieventiel (4)
omhoogdrukken. De hieraan bevestigde stan g zal het onderste zuigergedeelte omhoog-
trekken, waardoor dit met de bovenkant tegen het ventiel (gékruisd aangegeven
gedeelte) drukt, hiertegen afsluit en ook dit ventiel op zijn beurt opdrukt. N" kan
de druk uit de voorraadketel via het onderste gedeelie van het recatieventiel naar
de remkrachtregelaar stromen en vervolgens naar de luchtremcilinder (7), waarvan
de -zuiger dan naar links zal bewegen. Door deze beweging zal in de hydraulische
leiding naar de wielremcilinders een druk opgebcuwd worden die overgebracht wordt
op de wielremcilinders, waardoor de remschoenen gaan aanliggen. Bii luchtdruk-
mechanische remrnen zal de druk via de snellosklep (9) in de luchtremcilinder (10)
komen, waardoor de zuiger hierin ook naar links verplaatst zal worden. Hierdoor
zal de nokkenas verdraaien en de S-nok die daar een geheel mee vormt, zal de
remschoenen tegen de remtrommel aandrukken.
De mate van beremming van de volgwagen geschiedt door de mate van beremming
met het rempedaal van de voorwagen, m.a.w. de mate van ontluchting van de toevo€r-
leiding (1 ) doet het reactieventiel in gelijke mate omschakelen, zodat de juiste hoeveel-
heid druk door de voorraadketel wordt afgegeven.
De maximale druk aan de remcilinder geleverd, zal d.m.v. de remkrachtregelaar (5)
geregeld kunnen worden en wel door de hefboom in stand ,,Vollast" (volbeladen),
,,Halblast" (half beladen) of ,,Leer" (leeg) t" zetten. In deze standen wordt respec-
tievelijk steeds minder luchtdruk naar de luchtremcilinder doorgelaten.
De stand,,Lósen" (lossen) dient er voor, orn wanneer de volgwagen geparkeerd staat
(de volgwagen staat dan immers automatisch op de rem), de remmen vrij te kunnen
zetten. Mocht de verbinding tussen voorwagen-volgwagen tijdens het rijden plotseling
onklaar raken, zodat de volgwagen losraakt, dan zal deze onmiddellijk-gaar remmen.
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Afb. 30. Principe schema luchtdruk-remsysteem (één-leiditg).

1. Aansluiting van compressor
2. Afsluitkraan
3. Koppeling
4. Reactieventiel
5. Remkrachtregelaar
6. Luchtketel
7. Luchtremcilinder
8. Hydraulische remcilinder

M.
V.

Z.

Snellosklep
Luchtremcilinder

Aansluiting luchtleiding
A.ansluiting van reactieventiel naar
luchtketel
Aansluiting van remkrachtregelaar
naar luchtremcilinder

Immers de koppelingskoppen (3) zijn dan van elkaar gescheiden, waardoor de druk
in de leiding van koppelingskop (3 ) naar reactieventiel (4) plotseling wegvalt en
men dezelÍde situatie krijgt als bij normaal remmen, dus 100'0/" beremming.
Zoals hiervoor al gezegd kunnen de remmen dan vrijgezet worden, door de handgreep
van de remkrachtregelaar (5) in de stand,,Lósen" te zetten. Hierdoor kan de holle
drukstang zakken, het ventiel boven in de kop sluit zich en de luchtdruk kan via de
doorboring onder uit de remkrachtregelaar ontsnappen.

Werkirg twee-leiding-rerrsysteem (Afb. 3l)
Bij het twee-leiding-systeem treft men twee leidingen aan, één voor de druk in de
luchtketel (7) op constante waarde te houden (constante drukleiding) en één welke
voor de beremming zorgt, de zgn. commandoleiding. Het reactieventiel (5) is van
een ander type als bij het één-leiding-systeem. De remkrachtregelaar daarentegen is
alleen op andere waarden afgesteld. Verder is een handremventiel (1 ) opgenomen.
Indien van de voetrem gebruik wordt gemaakt, dan zal de werking van de diverse
delen als volgt plaats vinden:
De constante drukleiding V (geel) zal tijdens het remmen en rijden precies dezelfde
functie blijven uitoefenen, n.l. het op druk houden van de luchtketel (7). Bij het
bedienen van de voetrem zal er druk in de commandoleiding M toegelaten worden.
Deze stroomt dan via de kogelklep (2), de afsluitkraan (3) en de koppelingskop (1)
naar de aansluiting Zm van het reactieventiel (5). De luchtdruk gaat hier naar
beneden langs de ventielstang, door de gaatjes van de membraanplaat en drukt de
onderste membraan naar beneden ("t onder is immers een lagere druk, n.l. buiten-
lucht) . Dit membraan drukt op zijn beurt tegen het onderste ventiel, waardoor dit
opent en de druk vanuit de voorraadketel (7) toestroomt.
Het onderste gedeelte van het ventiel komt nu ook geheel onder druk te staan (ul
het blauw wordt dan geel).D" lucht verplaatst zich nu via de remkrachtregelaar (6)
naar de luchtremcilinders (8 of I I ) . Wat betreft de werking van de remkracht-
regelaar (6), zie de beschrì;ving onder het één-leiding-syst".*.
De luchtremcilinders zorgen verder voor de beremming (hydraulisch of mechanisch).
Na het remmen moet de druk zo snel mogelijk ontwijken ofwel via de snellosklep (10)
ofwel via het reactieventiel (5 ) en wel op de volgende manier:
Doordat nu de luchtdruk boven het grote membraan is weggevallen (in de commando-
leiding heerst nu immers weer buitenlucht) , zal het onderste ventiel zich sluiten,
waardoor de toevoer van lucht uit ketel (7) via aansluiting V is afgesneden. De druk
onder het membraan zal dit membraan omhoogdrukken en via het kanaaltje hierin
over de afdichtrand naar buiten via het filter kunnen ontwijken.
Vanwege de arcering in de tekening is slechts één kanaaltle duidelijk zichtbaar, n.l.
rechts in het hoekje, vlak boven de afdichtring. De verbinding met de buitenlucht
(via filter) is getekend links in de tekening, recht boven de pijl.
Het smalle kanaaltle, dat ongeveer in het midden van het grote membraan te zien is,
dient voor de nivellering van de drukken boven en onder het membraan. Indien de
volgwagen van de voorwagen mocht losraken, b.v. tengevolge van een ongeluk, dan
zullen de koppelingskoppen van elkaar komen of het breken van de slangen, waErr-
door de noodrem in werking treedt. Dit gebeurt als volgt:
De constante drukleiding V zal nu worden ontlucht alsook boven in het reactie-
ventiel (bij M) , het membraan. Onder dit membraan staat echter de druk uit de
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Afb. 31. Principe schema luchtdruk-remsysteem (twee-leiding).

1. Handremventiel
2. Twee-wegklep
3. Afsluitkranen
4. Koppelingen
5. Reactieventiel
6. Remkrachtregelaar
7. Luchtketel
8. Luchtremcilinder
9. Hydraulische remcilinder

10. Snellosklep
1 1. Luchtremcilinder

V. Aansluiting van compressor
V. Koppeling voorraadleiding
V. Aansluiting van reactieventiel naar

luchtketel
M. Aansluiting van commandoleiding
C. Commandoleiding
Z^. Aansluiting commandoleiding aan

reactieventiel
Z. Bedieningsleiding bij het remmen

9i
],' Ily

luchtketel (via V). Het membraan wordt nu omhooggedrukt, waardoor ook de hieraan
bevestigde ventielstang (welke doorboord ir) omhbog gaat.
De ventielstang sluit de. opening af boven hei grote m"eribraan. De druk kan nu lang,s
de onderkant van het bovensté membraan en via de doorboring in de ventielsl#;in de ruimte komen boven_ het grote membraan. Dit grote màmbraan drukt naar
beneden, het onderste ventiel gaat óqetr en druklucht kan iru zoals bi; r-ror-uui ,"rnrrr"r,
naar de luchtremcilinders stromen. De remmen kunnen ook aangelegd worden d.m.v.
het handremventiel ( 1 ) . Indien de hefboom hiervan een kwart .t"g g.drà;ia wordt,
dan zal de ventielstan-g o-mhooggedrukt worden (d.m.v. de kogel)". "Het verdraaienvan de hefboom geschiedt mechanisch vanuit dò cabine. GeheeÍ onder aan deze
ventielstang zit een afdichtplaat, welke door het omhooggaan de buitenlucht rfr"ij.lt
van-h"j systeem. Tegelijkertijd wordt het igts g_rgtere .rètrii"l van zijn zitting gelicirt.
De luchtdruk uit de constante voorraadleiding V sftoomt nu via ttet handrJmventiel
en de kogelklep (2) in de commandoleiding. b" werking is verder prà.i"r hetzelfde
als. bil het normaal remmen met het rempe-daal.
Waarschuwingl Vergeet..nooit na gebruik te hebben gemaakt van de handrem d,eze

weer vrij te zetten, daar anders de volgwagen op de rem zal blijven
staan. Controleer eveneens of de hefboóm lun d" remkrachtregelaar
in de stand ,,Lósen" staat. Zo ja, zet deze dan in de stand uihutr-
kelijk van de belading. Vergeet niet de luchtkranen op de voor-
wagen na aansluiting van de slangen te openen. De verbindings-
slangen tussen voorwagen en volgwagen dienen altild gekruist te
worden aangesloten.

Storingen

Geen remwerking.
1 . Controleer 

- 
eerst op de meter of er voldoende druk in de ketels aanwezig is. Ook

kan men dit controleren door even het afblaasventiel van de luchtketél Q I te
openen.
Staan de bedieningskranen (3 in Afb. 3l of 2 in Afb. 30) open?
Controleer of de hefboom van de remkrachtregelaar in de stand ,,Lósen" staat.Zo iat d-ut- moet deze in één van de andere drie standen gezet worden, afhankelilk
van de belading.

4. Is er voldoende remvloeistof aanwezig_ _in het voorraadtankle ?. Zo niet, dan bii-
vullen met remvloeistof HD (SAE 70 RI) 

"n 
ontluchten Qié onder het hoofclstuk

,,Wielremmen").
5. Lekkage in de vloeistofleiding ol in de wielremcilinders. Sla voor nood de leiding

dicht en ontlucht het systeem. Laat de dealer onverwijld de leiding vervangen
of de wielremcilinders repareren.

6. Onjuiste werking van de remkrachtregelaar. Waarschuw onmiddellijk een dealer.
7. Remvoering te ver versleten. Vernieuw de remvoering.

2.

3.
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Remmen blijven hangen (strepen) na beremming.

1. Is van de remluchtketel van de voorwagen steeds tijdig water afgeblazen? Doe
dit dan alsnog door het afblaasventiel aan de onderzijde van de ketel even te
openen.

2. Neem de koppelingskop bij het één-leiding.systeem los, trap op de rem en contro-
leer met geopende kraan of de druk in de koppelingskop geheel wegvalt. Is dit
het geval dan moet als de rem losgelaten wordt de volle druk weer op de
koppelingskop komen, Zo niet, dan ligt de fout in de voorwagen.
Bii het iweeJeiding-systeem moet de koppelingskop van de commandoleiding
worden losgenomen. A,ls dan het rempedaal ingetrapt wordt, moet hierin druk
opgebouwd worden. Wordt de rem daarna losgelaten, dan moet de .druk hierin
weer geheel wegvallen. Waarschuw onverwijld de dichtstbijzijnde dealer.

3. Controleer of de druk in de luchtremcilinder na het remmen geheel wegvalt'
Doe dit als volgt: Rem bedienen, daarna rempedaal loslaten en dan de nippel aan
de luchtremcilinder, waar de luchtleiding er in gaat, losdraaien. Ontsnapt er dan Lyy
via de losgedraaide nippel lucht, dan is dus de druk in de luchtremcilinder nog -
niet geheel weggevallen, waardoor de remmen blijven slepen, De oorzaak zit dan
in het reactieventiel, welke door de dealer onmiddelli;k gerepareerd dient te
worden,

4, Bij mechanische remmen controleren of de bedieningsstang en nokkenas goed terug-
komen na de beremming. Dit is een kwestie van smering.

5. Oorzaak van slepende remmen kan ook een kwestie van verstopte ontluchtings-
mogelijkheid zijn van snellosklep of reactieventiel,

Remmen blokkeren.
1. Onjuiste werking van reactieventiel of remkrachtregelaar. Waarschuw een dealer.

2. Remvoering is nat. Na enkele malen remmen is dit euvel verholpen.

Onderhoud

Het luchtdruk-remsysteem behoeft slechts weinig onderhoud. Zorg er voor dat de
luchtketels voor s morgens wordt weggereden iedere dug worden afgebla zen, i.v.m.
het condenswater, dat zich daarin verzamelt.
Controleer voorts regelmatig of er nog voldoende remvloeistof in het voorraadtankje
aanwezig is. Zo niet, dan bijvullen met remvloeistof HD (SAE 70 RI).
Zorg voor een regelmatige smering van de nokkenas met bediening bij luchtdruk-
mechanische remmen.
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WIELEN EN BANDEN
Wielen

Beschriiving.
De wielen welke bij DAF-aanhangwagens gemonteerd worden, zijn van het zoge-

naamde,,scheefbed"-type met 5' oplopende hielzittingen.
Van wielen voor enkele montage is de inwendige bolling (maat C in Afb. 32\ maat-
gevend, terwijl van wielen voor dubbele montering de uitwendige bolling (maat A
in Afb. 33) maatgevend is. Ook de boutgaten van wielen voor enkele en dubbele

montering verschillen (zie Afbn. 34 en 35) .

Uitvoering wiel voor
A,fb. 32, Enkele montage.

C. Inwendige bolling

Uitvoering wiel voor
Afb. 33, Dubbele montage.

A. Uitwendige bolling B. Hartaf stand banden
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Afb. 31. Boutgat van wiel bii enkele
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Afb.35. Boutgat van wiel

bij dubbele mootage.

Gemeten op de ligplaats voor de bandenhjel, mag de-radiale slin_ge,ring van'een goed

oemonteerd wiel riíet meer bedragen dan 3,175 ^ 
(rA"), terwijl de axiale slingering

;;;;;;;"" de velqflens errerre"rrl, niet meer dantfi" mag bedragen (1" :25'4mm)'
Ít" ;;;;tt" van het-wiel wordt bepaald door de te monteren banden en is dus afhan-
ketjf van het laadvermogen, het type as en enkele andere factoren'
Bii 'bestellinq van een nieúw wiel ii h"t ttiet voldoende als enige aanduiding de velg-

Inàut op te'geven. Bij bestelling dienen de volgende gegevens te worden opgegeven:

1. Velgmaat en velgtype (ingeslagen).
2. Aantal boutgaten en diameter van het boutgat.
3. Steekcirkel van de boutgaten.
i. b" aiu-"ter van het ceitrale gat.. 

,,.- ,.ta h^';nn,,ì {i. O" U"tti"g van het wiel (zielnder ,,Opmeten van- de- bolling")'
be wielen zijir opgebouwd uit een 3'delige velg (zie A'fb.36)'

Voor demontage en montage van een band om een wiel, zie beschrijving onder

..Banden".

VELGRING

SLOT RIN G
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Afb. 36. Doorsnede velg.
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Opmeten van de bolling.

Bij een wiel zond,er band legt men een rechte lat als raakliln tegen de yasje. ziiring,
waarna men de afstand -eet van de lat tot de binnenkant van de wielschilf (maat B
in Afb. 37).Vervolgens meet men de afstand tussen de randen van de zijringen in
uiterste stand (maat A in Afb. 38 ) en wordt zodoende de ,,buitenbreedte" van de

velg verkregen. Door van de eerst verkregen afstand de halve buitenbreedte (% A')
van de velg af te trekken, verkrijgt men de inwendige bolling.
Wanneer eén band gemonteerd is legt men de lat als raaklijn langs de band, meet de
afstand van lat tot 6innenkant wietslhi;f en trekt van deze maat de halve banddilrte
af, na deze met een krompasser of dergelilke te hebben opgemeten.

Afb. 37. Opmeten van de dikte van

D'l

w@
velgbreedte.
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l\fb. 38. Opmeten van de



Storing'en en hun oplossitg.

Het heen en weer slingeren van de wielen kan veroorzaakt worden door loszittende
wielmoeren. Draai deze wielmoeren goed vast en gebruik daarbij een weinig vet.
Ook loszittende of gebroken lagers kunnen het heen en weer slingeren van de wielen
veroorzaken. Stel deze lagers onmiddellijk bij of laat ze vervangen.
Indien de wielen door een of andere oorzaak verbogen zijn moeten ze onmiddellijk
worden vervangen. Zonodig opnieuw laten richten.

Verwijdering van de wielen

Dubbele of enkele montering.
1. Krik de aanhangwagen aan de betreffende zijde zover op,

van de grond komt (komen).

2. Draai de acht of tien moeren van de wielbouten en neem

Demontage wielen op pendelassen (Afb. 39).

dat het (d" ) wiel ( 
"t )

het (d") wiel ("tr) af .
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Afb. 39, Pendelen van het wielstel (SW- en STW,type aanhangwagens)"

1. Plaats de krik onder het midden van de veer tegen de veerplaat en krik de wagen
zover op dat de wielen juist vrij zijn van de grond.

Draai de wielmoeren van het buitenste wiel los en verwijder dit wiel.

Verwijder de borgstang tussen de twee wielen door de twee moeren en veerringen
te verwijderen en de stang door het gat in het spatbord weg te schuiven.

4. Tuimel het binnenste wiel naar buiten (bovenlangs).

5. Verwijder de wielmoeren met veerringen en neem het wiel af..
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Controle.
Controleer of de boutgaten in het wiel niet uitgesleten zijn of dat er scheuren in het
wiel zijn. Wanneer déze gaten zo groot zijn geworden, dat het moeilijk wordt om
de wielen stevig te monteren, dan moeten de wielen worden vervangen.
Controleer tevens de staat van de slotring en velgring.

Montage van de wielen

De montage is de omgekeerde volgorde van demontage. In geval van dubbele rrlorl-
tering dienen de wielen, vooral op die plaatsen waar ze tegen elkaar komen te liggen,
goed schoongemaakt te worden.
be positie .iur de ventielen van het binnen- en buitenwiel is belang_rijk. Plaats de

wielón altild zodanig, dat de twee ventielen zich recht tegenover elkaar bevinden
(dus boven en onder).
Bil bevestiging van de wielen dient men bij het aandraaien van de wielmoeren er aan
te denken,- dàt de j,uiste volgorde gehandhaafd blilft (zie Afb. 40) en smeer, om

vastroesten van de wielmoeren te voorkomen, wat vet of olie op de wielbouten.

'Waarschuwing: Bij pendelassen voorzien van hydraulische remmen dient de pendelas-
kokór wederom in de oorspronkelijke stand teruggedraaid te worden,
dus de piil op het instructieplaatje boven op de pendelaskoker dient
naar boven te wijzen. Dit om te voorkomen dat de remslangen oP-
draaien.

Afb. 40. Volgorde van aandlaaien der wielmoeren.

Onderhoud

De wielmoeren van wielen die nieuw of verwisseld zijn moeten na 100 km nog eens
aangedraaid worden. Doe dit diagonaalsgewijze.
Houd de verzonken gaten waarin de conische kanten van de wielbo,uten vallen zoveel
mogelijk vríj van stof en verf en ook de vlakken van de wielschijf en de naafflens
die tegen elkaar vallen, goed schoonhouden. Dit in verband met slingeren van het
wiel en overmatige slijtage van de banden.
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Banden
Beschrijving.
De banden. die op DAF-aanhangwagens gemonteerd worden, verschillen in grootte
naar laadvermogen, type ?s, toegestane laadvloerhoogte enz.
Bii het monteren van een nieuwe band dient men er zich dan ook rekenschup van
te geven, {uJ_ lutg niet altild een andere band met andere afmetingen kan worden
gemonteerd. Wordt nu een grotere en zwaardere band gemonteerd dàn zullen zich de
volgende vragen opdringen:
1. Ivlgg die zwaardere band op de bestaande velg?
2. Is bij dubbele montering -de. bolling van de bestaande wielen groot genoeg om de

minimum ruimte tussen de banden te verzekeren (l3,oh van de banddikt;) ?

Opmerkingl Als norm voor de minimum ruimte tussen- de banden zal men in de
toekomst, in plaats van lZ -%-van _de banddikte, hoogstwaarschijnlijk
aan gaan houden 0107 X de banddikte + 14 mm.

3_. Blijft er genoeg ruimte vrij tussen de band(en) en het spatbord?
Kiest men dus een grotere band dan dient men'er rekening mee te houden, dat de i.lil,
band dichter bil veren, veerstroppen of carrosserie gaat komen. De afstand tot het
dichtstbijzijnde wag_enonderdeel moet indien mogelijk niet minder bedragen dan 40 mm.
In uiterste noodzaak tenminste 25 mm.

Hieronder volgt een tabel van de meest gemonteerde banden op DAF-aanhangwagens,
yat b_gqrylt hun bandenspanning en maximum belasting per band.
LET wEL: Deze gegevens zijn verstrekt door de Bandenfàbriek vredestein en worden
dus niet door DA,F gegarandeerd!
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600 x 16
600 x 20
650 X 16
650 X 20
700 x 20
700 x 2a
750 x 16
750 x 20
750 x 20
750 x 20
825 X 20
825 X 20
825 X 20
825 X 20
900 x 16
900 x 20
900 x 20
900 x 20
900 x 20

1000 x 20
1000 x 20
1000 x 20
1100 x 20
1100 x 20
1100 x 20
il00 x 20
1200 x 20
naj x 20
r2a0 x 20
1400 X 20
1400 x 20

6
8
6
8
8

t0
8
8

10
t2
10
l2
t4

8
10
t2
t4

l2
l4

l2
14
l6

3.2
4.9
2.5
4.5
4.5
5.25
4.2
4.5
5.6
6.3
4.9
5.6
6.3
6.7
3.5
4.9
6.0
6.7
7.0
5.25
6.3
7.0
5.25
6.3
7.0
7.0
5.6
6.3
7.0
6.0:
7.0

E.

14
r6

18
20

Commercial
Special
Profilux
Special
Special
Special
Commercial
Special
Special
Special
Special
Special
Special
Transport
Commercial
Special
Special
Special
Transport
Special
Special
Transport
Grijpgroef
Special
Special
Transport
Special
Special
Transport
Special
Special

Maximum
spanning

in lbs/sq.in.
(p.r.i.)

45
70
36
65
65
/)
60
65
80
90
70
BO

90
95
50
70
85
95

100
75
90

100
/)
90

100
100
80
90

100
85

100

Maximum
toelaatbare
belasting

in kg/band

610
900'
625
990

I 050
1250
1 000
1200
1 500
I 600
1510
1700
1 800
2000
r2a0
I 800
2030
2125
2350
2080
2370
2900
2350
2600
2800
3250
2750
2950
37 50
4000
5000

Maximum
spanning

Typ" band I i,i k;À",
(ato. )
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O arzaken bandenslijtage

Te hoge spannitg van de banden.

Het loopvlak komt ,,bol" en cnder te hoge spanning te staan, met als gevolg: te klein
contact-oppervlak met het rvegdek, waardoor snelle slijtage van het middengedeelte
van het loopvlak (Afb. 43), kans op groefbreuken (Afb. 42), grotere gevoeligheid

voor schokbreuken (zie ook Afb. 49) en insnijdingen (Afb. 4l), doordat rubber onder
spanning gemakkelijker te snijden is; door te grote stugheid schade aan het chassis,
carros,serie en lading, vooral bii gedeeltelijke belasting of leeg rijden (geen retour-
vracht ) .

Afb. 41. Te hoge spanning veîooÍzaakt insniidingen.
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Afb. 42. Te hoge spanning
veroorzaakt groefbreuken.

Afb. 43. Te hog" spanning
veÍeoîzaakt snelle sliitage van het
middengedeelte van het loopvlak.
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Afb. 44. Te hoge spanning veroorzaakt beschadigingen door dc velg. t{p"t

Bil te hoge spanning vermindert de remcapaciteit'
Dó drut ìp de velgringen kan te groot worden, waardoor deze scheuren.
Een hogerà bandenipaining geeft geen compensatie voor de overbclasting van de

*uo"r, à evenmin iordt dè sierkte van de band groter. Eveneens door het bol gaan

staàn van de band zal deze vaster tegen de velgrand aan gaan drukken en op deze

plaats beschadigd worden (Afb. 44).
Volg onderstaande raadgevingen op om een te hoge bandenspannig te voorkomen:

l. Breng de banden op de juiste spanning, wanneer deze een normale buitenlucht-
temperatuur hebben.

2. Wanneer de banden consta[t mindsl d3n het maximum toegestane laadvermogen
dragen, laat dan de spanning iets zakken, overeenkomstig de belading

3. Laat nimmer lucht uit de banden ontsnappen om te voorkomen dat de spanning
te hoog oploopt tengevolge van de temperatuursstiigigg tijdens het rijden. De in
de tabàl aangegeven rpattnittg is reeds hierop berekend, zodat de spanning binnen
de toelaatbuie gteîzen blijft-en dus niet schadelijk voor de band is.

4. Indien de spanning hoger oploopt dan normaal, dan is di! het gevolg van de

belading en een te lage aanvangs-bandenspanning, waardoor de temperatuur
oploopt" en daarmede wàer de druk- of een combinatie van voornoemde oorzaken.

5. Gebruik het juiste type band, dus geschikt voor het te d.rageq gewicht bij - d-e

voorgeschrevén rpunnítrg en met het voor de bedrijfsomstandigheden juiste profiel.

Te lage spanning van de banden.

Banden, welke rijden met een te lage spannin g, zijn dikwijls de oorzaak van een snelle

slijtage en vroegtijdige gebreken. Bovendien zal de temperatuur, indien men met te

*léppl banden ii;ót, 
-n"él hoger worden dan normaal, waardoor het rubber wordt

aangetast. Te lage spanning- geeft een abnormaal loopvlak-contact met de w-eg.

Afb: 45 toont d; eristige itiliuge aan de zijkanten van het loopvlak tengevolge

hiervan. Doordat de wrijving van de band met de weg dus groter wordt, zal de

temperatuur zeer hoog oplopén. De band wordt 
_ 
gekoeld dgo-t de circulatie van de

lucÉt hieromheel. Een rol van betekenis speelt ook het verschil in temperatuur tussen

de band en de omringende lucht en tussen de band en de temperatuur van het wegdek.
Temperatuur e. rputining lopen op tot de bedrijfstemperatuur €fI -SpEtnning zijn bereikt
en blijven dan constant.
Indien de bandenspanning te laag is of de wagen is overbelast dan zal tijdens het
rijden met hoge snèlheden de temperatuur gevaarlijk hoog op ku-ryren lopen.
Op de fabriek worden de banden gevulcaniseerd en gecontroleerd bij- een temperatuur
.ru. -{- 137,5" C. Wanneer de bedrijfstemperatuur in een band deze temperatuur
nadert of overschrijdt, dan is dit fataal voor de samenstelling van de rubber.
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Afb. 45. Te lage spanning geeft ernstige slijtage aan de zijkanten v€rn het loopvlalr.

Afb. 46 toont het loslaten van de rubber aan de buitenste koordlag€o, terwijl Afb. 47
het loslaten van de koordlagen onderling laat zien.
De temperatuur van de buitenband mag niet zo hoog zijn dat men er de hand niet
aan kan houden, want de temperatuur inwendig is dan zéér hoog.

Afb. 16, Te hoge temperaturen
veÍoorzaken het loslaten van het rubber

aan de buitenste koordlagen+

Afb. 17, Te hoge temperaturen
bevordenen het loslaten van de

koordlagen onderling.
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Verder toont Afb. 48 het breken van de koordlagen tengevolge van de hitte, evenals

in Afb. 49, waar een breuk diagonaal in de band ontstaan is (schokbreuk).

Wanneer een te hete band over een of ander voorwerp of door een gat in de weg
rijdt, dan zal dit breuk in de gespannen en hete koordlagen veroorzaken, zoals in
Afb. 50 duidelijk te zien is.

Afb. 48, Het breken vÍrn de koordlagen tengevolge van de hitfe.

Afb. 19. Het breken van de koordlagen tengevolge van de hitte (schokbreuk).

Overbelasting.

Overbelasting is de oorzaak van vele koordlagen-breuken en het meest kostbare van
alle bandeneùvels. Overbelasting geeft breuk aan de zijkanten van de band door het
buigen en loopt aan de omtrek door, soms een lengte bereikend van 50 tot 70 cm

@ió Afb. 51 ) . Ook ontsraar de breuk wel inwendig (zie Afb. 52) . Soms loopt de

breuk plaatselijk inwendig tegen de zijkanten. Dit is dan een van de oorzaken, dat
een band leeg loopt. Indien een band overbelast wordt, dan zal de temperatuur van
de band hoog opiop"tr, waardoor de koordlagen en het rubber tengevolge van de

hittewerking vermoeid zullen raken en breken.
Zie in dit -verband ook de beschrijving onder ,,Te lage spanning van de banden".
Een te lage spanning geeft dus hetzelf.de resultaat.
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Afb. 50. Breuk in de gespannen en hete koordlag€nr b.v. tengevolge van een steen
of gat in de weg.

geeft breuk aan de ziikantenAfb. 51, het buigen.
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Afb. 52, Overbelasting geeft soms
een inwendige breuk.

Afb. 53, Een slingerend wiel
geeft schuinlopende sliitageplekken.
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Onjuiste verdeling van de lading.
Een juiste verdeling yan de lading is 

"zeer belangrijk voor de levensduur van de

banden . Zorg- "r rfii;a voor dat trét zwaartegunt 
-.rut de lading zoveel npoelijk in

het midden tus,sen de t*." 
-ur."t 

(of tussen koppeling en achteras) ligj. Ook moet

de lading in het midden .ràn d" wagenbreedte liggen, 
-zodat 

de wagen dus niet naar

één ziide overhelt.

Verkeerde velgmaten.
Te brede velg, .r""rk"erde stand van de hielen op de velgzittingen en ,,hol"

van het loopvlak.
Te smalle ""tg, 

lr.t loopvlak wordt bol getro.kken, de druk van de hielen

velgringen *o.ldt te groot .. de stabiliteit wordt minder.

Loszitúende wielnoeren of speling op de lagers'
I" dir;;;;id de band-een slingeiende Éew?ging maÉen, hergeen dus een abnormaal

slijtageieeld te zien geeft lÀfU. É:1, namelilk*scÈuinlopende sliltageplekken on reSel' 
6matige afstanden.

trekken

op de

opzichte van
54) .

het zwaarste

Gebogen of scheefstaande assen.
Bij gebógen of scheefstaande assen za! de band in een schuine stand ten

h.t;;giek komen, waardoor dus eenzijdige slijtage optreedt (zie Afb.

Niet-uitgebalanceerde wielen en banden.
Bii niet-uiigebalanceerde wieien en banden zal de band ter plaatse van

;;"i- ;p dJ g.ond slaan en aldaar een slif tageplek veroorzaken.

Oniuiste remafstelling eT snel riiden.. 
.

In g".rut van onjuiste-r"-Éfrtelling, 4rr i" strak afstellen, zal het wiel blokkeren en

dus ter plaatse snel afsli;tàn. S"àfíi;d"-. g.-_optrekken en het snel nemen van bochten

j""ft oot een snellere siiltage (zie ook Afb, 66).

bnjuiste wieluitlijning "r aanlope1 te'gen het spatbord.
Dit kan voorna-eh;É.roJ.komen bii aanhangwagens met tandemassen (twee assen

achter elkaar). Immérs de banden zullen, indien ze niet juist uitgelijnd zîin, niet zuiver
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Afb' 54, Gebogen o'f scheefstaande assen vetooÍzaken eenziidige slijtage.

over de weg rollen, maar enigszins
wrijving en dus meer slijtage van de
of de band niet aanloopt tegen het
wagenonderdelen.

schuin over de weg bewegen, waardoor meer
band ontstaat. ook moet gecontroleerd worden
spatbord (boven- en zijkant) of tegen andere

Afb. 55, Bandenverwisselschema's.
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Geen bandenverwisseling toegepast'

Een van de meest noodzakelijke dingen om de levensduur van de banden zoveel

mogelijk te "".]L"g"" 
is het régelmati! bandenverwisselen. Zie hiervoor de banden-

vetwisselschema's in Afb. 55.
Vooral het bandenverwisselen bij dubbele montering is zeer belangriik.
hÀlr. Éii a"Ubele montering zuilen_ de binnenste banden meer belast worden (B in
Afb. 56) dan de buitenste (A in Afb. 56).

Het gevolg is dat de binnenste banden overbelast- 1:i" :! de buitenste onderbelast,

*uuréoo,' i"r" laatste sneller zullen afslijten (zie Afb. 57)'

1.
2.

l
illl.

il'1,

f; :i

[h;
t'i

lil
liiil

ili
ii,i'l

I

AB BA

@
Afb. 56, Bandenbelasting.

A. Onderbelast B. Overbelast

Afb, 52, De binnenste banden ziin overbelast, terwiil de buitenste onderbelast ziin
en daardoor sneller afsliiten.

Demontage van een band

Verwijder het betrokken wiel van de as en laat de band leeglopen.
L.g het wiel plat met de bolling naar boven en draai het bínnenventiel uit
(Afb. 58).

tlt
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A,fb. 58. Uitnemen van het
binnenventiel.

A,fb. 59, Losmaken van de buiten-
band en velgring van de slotring.
l. Slotring 2. Velgring 3. Velg

3, Plaats bandenlichters tussen de slotring en velgring, zodat de velgring (2) rondom
het wiel los van de slotring (1) komt (Afb. 59).

4. Neem vervolgens de slotring uit de wielvelg door de slotring met behulp van een
wringijzer uit zijn zitting te drukken (Afb. 60) .

5. Neem de velgring van het wiel.
6. Draai de band met wielvelg om. Maak de band los van de velg. Neem het wiel

uit de band (Afb. 61).
7. Neem het velglint en de binnenband uit de buitenband.

?\fb. 60. Afnemen van de slotring. Afb. 61. Uitnemen van de wielvelg.

Reparaties
Scheuren in de binnenband moeten te allen tijde gevulcaniseerd worden, hetgeen moet
geschieden door een ervaren bandenreparateur.
Beschadigingen aan de buitenband kunnen in drie groepen worden gesplitst:
l. Kleine sneden in het loopvlak, welke zich beperkln lot het rubber. Verwijder de

vastzittende steentjes tijdens de inspectie.
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2. Diepere sneden, welke gaan tot de koordlagen doch er niet door zijn, moeten
worden gevulcaniseerd, hetgeen nog door het garagebedrijf. zelf. kan worden uit-
gevoerd.

3. Nog grotere beschadigingen, welke zich uitstrekken tot een beschadiging in of
door de koordlagen (uitgezonderd spijkergaten ) et die welke de band ernstig
verzwakken, kunnen alleen afdoende gerepareerd worden door het aanbrengen van
nieuwe koordlagen in de band, welke dan gevulcaniseerd moeten worden. Dit
vereist een goede vakkennis en kan alleen worden uitgevoerd door een ervaren
bandenreparateur.
Alle andere maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregel.

Het voordeel van het goed onderhouden van de banden is, dat de koordlagen nog
in goede conditie zijn, als het loopvlak is afgesleten. Het is dan mogelijk om de
banden te laten coveren of verzolen. Wacht daarmee echter niet tot de profielgroeven
geheel onzichtbaar geworden zijn of tot de koordlagen zichtbaar worden.

Montafle van de band
1. Breng de binnenband en het velglint in de buitenband en pomp de band een weinig

op om te voorkomen, dat de binnenband uit de buitenband steekt tijdens het op de
velg aanbrengen van de buitenband.

2. Plaats het wiel plat op de grond, doch bij voorkeur op een houten blok met een
vrijheid tussen de velg en de grond van ca. 150 mm, hetgeen de montage Verge-
makkelijkt.

3. L.g de band om de velg. Zorg er voor, dat het ventiel op de juiste plaats en
aan de juiste zijde komt (afU. 6Z) en het velglint niet geplooid of b"knéld raakt.

4. L"g de velgring om de velg.
5. Druk met de hand het ene einde van de slotring in de zitting van de wielvelg

(Afb. 63).

6, Druk met de voeten of met een montag eijzer de slotring over de gehele omtrek
in de velgsleuf (Afb. 64) en controleer of de slotring over de gehele omtrek in
de groef ligt. Pomp de band op tot de voorgeschreven spanning.

Waarschuwingr Houd het wiel met de losse velgring en slotring tijdens het
oppompen naar de grond of een muur gekeerd. Het is helaas al
vele malen gebeurd, dat de slotring en velgring niet goed gemon-
teerd werden en plotseling met een enorme druk uit hun zitting
schoten en omstanders ernstig verwondden.

Afb, 62, Aanbrengen van band
met ventiel.
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Afb. 63, Inbrengen vÍrn de slotring.



Afb. 64, lndrukken vÍrn de slotring.

Onderhoud

1.. Controleer dagelijks de bandenspanning.
2. Overbelasting van de banden kan niet gecompenseerd worden door het verhogen

van de bandenspanning boven het voorgeschreven maximum. Overbelasting geeft
tevens een verkorting van de levensduur (zie Afb. 65).

Levensduur in 'o/o

60 80 too

^A.fb. 65. Overbelasting geeft een
verkorting van de levensduur

van de banden.
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Levensduur in 'o/o

60 80 too 160 t60

Afb. 66, Te grote snelheid
verlaagt eveneens de levensduur

van de banden'

Wanneer door snel rijden bij warm weer de druk in de band hoger is geworden

dan die is 
"""tgàrchóverr, 

moet men geen -t-ucht laten ontsnappen o,m. de juiste

spanning t" *rlti;g"". ó"r" wordt vlnzelf minder bii stoppen 
- 
of langzamer

;íJ;;. i" j.ot" r""iheid verlaagt tevens de levensduur (zie Afb. 66).

Olie, vet, petroleum e.d. zijn de ergste vijanden van rubber. Deze bestanddelen

dienen dan ""t 
rà snel mogelijk ,rui de band te worden verwiiderd.

Het srootste toelaatbare verschil in diameter mag tot en met 825 X 2O banden

a, il^(À') bedragen en vanaf 900 X 20 bandàn 13 mm (rl" ) "f wat in vele

f""utt"rr'g"*ukk"llii. gemeten kan worden: het verschil in omtrek m-ag niet meer

dan t9 ^^ 
(ù;i É.aragen voor _banden tot en met 825 X 20 en vanaf

900 X 20 niet meer dan 38 mm (l%" )'
In het algemeen moet de band met de grootste diameter aan de buitenkant worden

geplaatst,
7. Om te bereiken dat de banden een lange levensduur hebben, wordt_dringend aan-" 

o" ài"". i"i"re 10.000 km de banden 
-onderling te verwisselen volgens een van

il;ú;k (Àfú. iii. Dit i. 
"utt 

het grootste 6elang, daar niet iedere band even 
-zwaar belast wordt. g
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ON DERH OU DS.CON TROLESTAAT
(zonodlg door de dealer laten uitvoeren)

A. 2.MAANDELIJKSE CONTROLE

ff

SMERING

1 . Doorsmeren (zie smeerkaart)

2. Invetten
(kabels, draaipunten en draadspillen van rem-
opzetters, bandenller, grendels e.d.)

REM M EN

1. Werktng remmen van volgwagen t.o.v. truck
2. Controle op luchtlekkages
3, Remvloelstofpell
4, Alstelltng wlelremmen en parkeerremexcentrieken
5. Werktng remopzetter/handrem

VERLICHTING

1. Voertuigverltchttng controleren
2. Staat verbindtngskabel en steker(s)

3. Relnlg glazen en reflectoren

NATREKKEN

1. Veerstroppen, veerbouten, veerbeugels
2, Bevestlging lagerstoelen tandemasonderstel
3. Wielmoeren
4. Contramoeren van handrembedlenlng op de as

5. Bevestlglng trekhaak
ó. Bevestlging kogeldraaikrans

7. Bevestlgtng remonderdelen
(venttelen, ctltnders e.d.)

8. Bevestlglng spatborden

CONTROLEREN

1. Werktng trekhaak
2. Sraat trekhaak en trekoog
3. Lekkages

(remmen, hydraullsche installaile)
4. Staat slangen alsmede pijp- en slang-

verblndlngen
5, Veerbreuk
ó. Verbogen trekstangen van handrembedienlng

op de as

7, Staat wlelen en banden

8. Bandenspannlng
(ook reserveband(en) )

9. Warmlopende naven

10. Oververhltte remtrommels

RE IN IGE N

1 . Remketel(s) afblazen (luchtdrukremmen)
2. Luchtfilters en ontluchters
3. Chassis (ook onderzijde)

PROEFRIT OP DE WEG

SMERING

Als onder A

REMM E N

Als onder A

VERLICHT ING
Als onder A

NATREKKEN

A's onder A

SM E IRING

1 , Wiellagers verpakken

Verder als onder A

REMMEN

Als onder A

VERLICHTING
Als onder A

B. HALFJAARLIJKSE CONTROLE

CONTROLEREN

1 . Staat chasslsraam

2. Staat schilderwerk

3. Wielultliintng

4, Wlellagerspeling, as.iukspeling

5. Staat remvoering

ó. Schokbrekers controleren en
nastellen

C. JAARLIJKSE CONTROLE

NATREKKEN

Als onder A

CONTROLEREN

AlsonderA*B

REINIGEN

Als onder A

7. Staat rubberartlkelen
(rubbe rveren, veerrubbers, schok-
brekerrubbers, stofhoezen e.d.)

8. Speltng trekdriehoek-molenstel
Verder als onder A

REINIGEN
Verder als order A

PROEFRIT OP DE WEG

REVIDEREN

1 . Remventiel

PROEFRIT OP

en remkrachtregelaar

DE WEG
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1. Veren

2. Wiellagers

3. Veren

4. Scharnieren, borden

5. Hefboom, remcilinder

6. Luchtketel (luchtdru k rem men)

7 , Remvloeistof tan k

B. Veren

9. Molen

1 0. Wiellagers

1 1 . Veren

12. Trekdriehoek en parkeerremhef boom

13. Filter, remventiel (vac. remmen)

14, Filter, reactieventiel (luchtdr. remmen)

15. Filte., beluchtingsklep (vac. remmen)

1 ó. Filter, verdeelklep (vac. rem men)

17. Filter, handremventiel (vac. remmen)

18. Trekstang

OPMERKINGEN: Voor
Voor

oo
o
f

a lternatieve smeerpu nten zie bladz. 80
overige onderhoudspunten zie bladz. 67

Smeerpunt I vrulti-purpose

S meernippel I vet

Remvloeisto{ HD (SAE 7O Rl)

Cesch ikt rein ig ingsm iddel

PC Peil controleren

V Ve rve rse n

R Reinigen

A Af blazen

Omschrijving
Aantal
pu nten

2

4

2

N. B.

<r-.llat

1

-l
I

2

5

4

2

4

1

I
I

1

1

1

2
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O msch rijvi ng
Aantal
pu nten

1. Draadspillen, remopzetters

2. Kabels, remopzetters

3. Wiellagers

4, Scharnieren, borden

5. Filter, remventiel (vac. remmen)

6. Filter, beluchtingsklep (vac. remmen)

7. He{boom, remcilinder

B. Luchtketel (luchtdrukremmen)

9. Filter, reactieventiel (luchtdr. remmen)

1 O. Remvloeistoftan k

1 1. Wiellagers

12, Kogeldraaikrans

13. Trekdriehoek

1 4, Filter, verdeelklep (vac. remmen)

15. Filter, handremventiel (vac. remmen)

1à2
1à2

4

N. B.

1

1

1à2
I
I

1

1

4

2
'1

1

CPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. B0
overige onderhoudspunten zie bladz, 67

(sAE 7 O Rr)

gsmiddel

S m eerpu nt I
Smeerníppel t

Remvloeisto{ HD

Geschikt reinigin

o
o
o
l

Multi-purpose
vet

PC Peil cont roleren

V Verversen

R Reinigen

A Afblazen
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Omsch rijving
Aantal
punten

1 . Veerhand, achterveer

2. Lagers, nokkenassen

3. Wiellagers

4. Remsleutels

5. Kabel, remopzetter

6. Draadspil, remopzetter

7. As, bandenlier

B. Lucht ketel

9. Filter, reactieventiel

10. Scharnieren, borden

11. Veerhand, voorveer

12. Lagers, nokkenassen

1 3. Wiellagers

1 4. Remsleutels

15. Kogeldraaikrans

2

4

4

2

1

1
I

2

1

1

N. B.

2

4

4

2

OPMERKINGEN: Voor
Voor

oo
l

alternatieve smeerpunten zie bladz. 80
overige onderhoudspunten zie bladz. 67

Smeerpunt I Vulti-purpose
S meerni ppel I vet

Gesch i kt rein ig ingsm iddel

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen
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ffi
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ij
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*g.' Omschrijving

Aantal
punten

1. Veren

2. Draadspillen, remopzetters

3. Wiellagers

4. Veren

5. Scharnieren, borden

6. Filter, reactieventiel

7 , Remvloeistoftan k

8. Filter, remcilinder

9. Luchtketel

1 0. Wiellagers

1 1 . Kogeldraaikrans

12. Trekdriehoek

2

2

I
2

NB.
1

1

1

1

4

2

OPM ERKINGEN : Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. 80
overige onderhoudspu nten zie bladz. 67

Smeerpunt I Multi-purpose

Smeernippel ) vet

Remvloeistof HD (SAE 7O Rl)

Geschikt reinigingsmiddel

oo
or

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen
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Omschrijving
Aantal
punten

1. Veren

2. Draadspillen, remopzetters

3. Wiellagers

4. Veren

5. Scharnieren, borden

6. Filter, reactieventiel

7 , Remvloeistoftan k

8. Filter, remcílinder

9. Luchtketel

1 0. Wiellagers

1 1 . Kogeldraaikrans

12. Trekdriehoek

2

2

I
2

NB.
1

1

.1

I

1

4

2

OPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. 80
overige onderhoudspunten zie bladz. 67

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen

Smeerpunt I Vulti-purpose

Smeernippel ) vet

Remvloeistof HD (SAE 7O Rl)

Gesch ikt rein ig ingsm iddel

o
o
or
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Omschrijving
Aantal
punten

1 . Veerschom mels

2. Wiellagers

3. Juklagersmering

4. Wiellagers

5. Veerschommels

ó. Ka bels, remo pzette rs

7 . Draadspillen, remopzetters

B. Remvloeistof ta n k

9. Filter, remcilinder

10. Luchtketel
'l 

1 . Filter, reactieventiel

12. Scharnieren, borden

13. Wiellagers

14. Kogeldraaikrans

15. Trekdriehoek

4

4

10

4

4

2

2

1

1

1

1

N. B.

4

2

OPMERKINGEN: Voor
Voor

o
o
or

alternatieve smeerpunten zie bladz. 80
overige onderhoudspunten zie bladz. 67

Smeerpunt I vulti-purpose

Smeernippel I

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Afblazen

vet

Remvloeistof HD (SAE 7O Rl)

Geschikt reinigingsmiddel
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Omschrijving
Aa nta I

punten

1 . Wiellagers

2. Evenaar remstangen

3. Wiellagers

4, Kabel, remopzetter

5. Draadspil, remopzetter

6. Remvloeistofta n k

7. Filter, remcilinder

8. Luchtketel

9. Filter, reactieventiel

10. Scharnieren, borden

1 1. Wrellagers

12. Kogeldraaikrans

13. Trekdriehoek

4

1

4

1

1

1

1

1

1

N. B.

4

2

CPMERKINGEN: Voor alternatieve smeerpunten zie bladz. B0

Voor overige onderhoudspunten zie bladz, 67

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen

t
Ô 5meerpunt lMulti-purpose

O Smeernippel I vet

O Remvloeisto{ HD (SAE 7 O Rl)

n Geschikt reinigingsmiddel

19
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