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VOOR\MOORD

In dit instructieboekje vindt U gegevens beireffende de bediéning en onderhoud'van
de DAF-aanhangwagens'

Het heeft geenszins de pretentie volledig te ziin, aangezien de onderhoudsinstructies

bàwust ziln"beperkt tot die werkzaamhedèn, welke de chàuffeur of onderhoudsmonteur

ielf kan've"rithten.
V'oor reparaties en afstellingen, welke buiten het bestek.van' dit boekje vallen, wencie

U zi.t iot Uw DAF-dealer, die volledig: is geinstrueerd en bij reparaties verplicht is
' uitsluitend originele DAF-onderdelen:te $gbruiken.

Naast dit bedieningsboekje worde4. nog, de :volgende lescheiden . bij het ..rvoertuig.
verstrekt:

- Het certificaat, dat niet alleen als officieel garantiebewíjs bedoeld is, doch ook
om de voor Uw aanhàngwagen benodigde onderdelen bij .de DAF dèaler te kunnen
veikrijgen.

- De onderhoudsiaàrt,'welke U in de gelegehheid stglt de aanhangwagen door tJw
- dealer gèheel'te laten inspecteren, wat U.'de zekérheid biedt, dat Uw aanhang- -

wagen te allen tijde bedrijfs2eker ter beschikking'staat.

,1 \ . EINDHOVEN,februari1965
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GARANTIEBEPALINGEN

Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. garandeert haar nieuwe afgeleverde aan-
hangwagen- en opleggerchassis gedurende' een periode van 12 maanden, gerekend
vanaf de datum van aflevering door de fabriek tegen de door" haar geconitateerde
fabricage-, constructie- en materiaalfo'uten.

Met uitsluiting van' iedere aansprakelijkheid 'binnen de grenzen van deze garantie,
za| het herstel bf de vervanging van de betreffende onderdelen, àlsmede de montage
en demontage daarvan, geheel gratis geschieden.

Alle andere kosten, waaronder onder meer zijn begrepen sleepkosten, komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
Indien .defecten optreden, als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onjuiste behan-
deling,- onvoldoende o,nderhoud, overbelasting, het rijden met te .grote snelheid e.d.,
vervallen de garantieverplichtingen.

Van Doorne's Aalhapgwagenfabriek N.V. en haar dealers kunnen in geen geval
aansprakelijk lvorden' gesteld voor eventuele schaden, onkosten of winstdervingen,
welke het gevo'lg zijn van tekortkomingen van haar producten, ook al zouderi de
defecte 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 beschikking worden gesteld.
Igde-rg aartspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijL" toestemming van
de fabriek aan het chassis wijzigingen zijn aangebracht, welke' naar de mening van
de fabriek de normale werking of de betrouwbaarheid .van het chassis kunnen bein-
vloeden. Hetzelfde geldt, wanneer binnen de garantietermijn andere dan door Van
Dooi'ne's Aanhangwagenf:rbriek N.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd.

Uitgesloten van de door Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. verleende garantie
Tijnde-banden en het houtwerk. Hiervoor geldiaileln de garantie, die door de"betref-
fende fabrikant wordt verleend, met uitsluiting van iedere andere. aansprakelijkheid.

Op een beslissing 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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BE[,ANGRIIK

Na de eerste 200 km met een nieuwe ,aanhangwagen afgelegdl te
hebben of bi! een geliik aantal kilometers na revisie van de betreffende
delen, dienen de wielmoeren en vegrstropmoeren nogmaals op
n o r m a I e wijze te worden nagetrokken.

Na zwaar. belaste ritten dienen deze eveneens regelmatig te worden
gecontroleerd.



rEoPwlNc . '..

Het aankoppelen van de aanhangwagen , .

Om de aanhangwagen aan de voorwagen te koppelen, behoevén slechts dnkele hirnde-

riog;";..i.i,:t" io"d"r, en wel de riòlg".,de'': ., 
'-" "'' ' '

'l, Zet de afgekoppelde aanhangwagenrvaú de rem'door de hefboorh:1ain d.9 tgT-
krachtregelaar bij luchtdrukremmen in de stànd ,,fxisen':. te zètten. Bij vacuum.
remmen dient men aan de ring van het beluchtirígsveptie! opzij'van het snelrem-
.ventiel te trekken, waardoor de.remmen vrijkomen. Voor ee4 meer gedetailleerde

beschrijving, zie onder het hoo'fdsttik ;,Remmeil". '.- :'t.'
2. Indien een DAF-trekhaak gebruikt wordt voor het aankoppelen, dan dient de

pen H (Afb. 2) uitgetrokken te worden dicor,aan de ring I te: tiekkèÍ. ..

Door het uiteinde van de grehdel E omhcog te trekken,'komt de opening, waarin
het trekoog moet, vrij en kan het trekoog ingebracht wctrden.
Gebruikt men de automatische vangmuilkoppèlini, controlgel dan'of de handgreep

' naarvoreri gericht staat. Bij het inbrengen van het trekoog zal de grendel zich

,automatischslúiten-endehàndgreep.,f.ràarachterenschiet.tin''Waarschuiviagr Steek nimmer de viigers of hand in .del 
.vanqmuil,. 

wangeer de
trekhaak is gebie4d, want de koppelingsperf stàat d3n onder. een
"gro{e veerspànning en kàí gemakkelijk or-rgelukfen ver.ooizaken'

3, Verbind.de rèm, en lichtleidingen van vqgrwagen en aanhs4gwagen.met,elkaar.
Bil een 2Jeiding remsysteem dienen de remslangen bij DAF-combinaties gekruisd

te worden aangesloten.

4. Zet de hefbbom van de remkrachtregelaar bij luchtdrukremmen'in de stand

,,Vollast", ,,Halblast'l of ,,!eer", 'afhankelijk van de belading. Laat nimmer de
hefboom in de stand,,tosen" staan, daai dan de remmen van de aanhangwagen

-.uitgeschakeld zullen blijven. . . .: . '

5, Con&oleer of de handiem van voorwagen en aanhangwagen (remop7etten):vrii-
gèzetis. i. ..

6. Open,..indien aanwezig, de.repluch[kraan(en) op de. yoor..yage4

.7- Inspeqt'ègr de ,bqndérrspanning en ga na of er geen .ingedrorigen voo'rwerpen in
',.of tusgen de wielgn. zitteî. ... ,.. : . , . ..-,.

l\fb; l. Alblazen van de luchtketel.

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

Îetel aanwezig is (dashbord). :

Bil luchtdrukbekrachtiging dient dagetijks het condenswater uit de ,voorra?dketels
vande'remmente*o'd"''afgeblai"n(Afb.1).

8.

9.



10. Controleer of de verlichting geheel in,orde is, alsmede de werking van het stop-
licht. Yqot 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 aanhang*ugen."

12. Haak, indien aanwezig, de ' veiligheidskettingen kruis gewijze in .de daarvoor
bestemde ogen van de voorwagen. ,- ,

Waarschuwing: Wen U aa.n om steeds wanneer wordt wqggereden de remmeq even

, te proberen. 'D'eze kleine controle kan voor U en voor anderen van
veel belang zijn!

Het afkoppelen van de aanhangwagen

1. Sluit de .kraan (en) van de luchtleiding achter op de voorwagen.
2. Verbreek de verbindingen van rern- en lichtleidingen tussen voorwagen

hangwagen.Deaanhangwagenstaatnuautomatischopde-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 '*"n uun ldà ring I '(Afb. 

'2), 
zodat de

pen H uitgetrokken wordt. Door 
"nu 

ook +og het triteinde íur g'rendell E o*hoog
te 'trekken, kan het- trekoog uit de haak g"enomen worden en de voorwagen w€gr
rijden. In $eval van een automatische vangmuilkoppeling moet de handgreep naar
voreú getrokken worden, dus in de richting van de vangmuil, waarna de Voor-

- 
wagen weg,kan rijden.

6. Plaats zonodig de wielblokken voor de aanhangwagenwielen.
,t

FIet verplaatsen, van de afgekoppel,de aanhang\Magen

Om de aanhangwagen te kunnen verrijden zal de wagen van de rgm gezet moeten
worden en wel: î 

l-1.Doorde'renropzettersterugtedraaien(indienaanwezig).

2. Door bij wagens met luchtdrukreinmen .iJe hefboom van de remkrachtregelaar in
de stand ,,L,ósen'1 te 'zetten.

3. Bij wagens met vacuumremmen moet het snelremventiel belucht worden, door .aan
de ring van het beluchtingsklepje te trekk en, opzij van het snelremventiel.

en aan-

3.

4.

5.



DE DAF-TREKHAJ\K

Beschriiving (Afb. 2)

In de afbeeldins is 
'de 

trekhaak 
'gsslorJ ;; ;ltnr*"dèl"d *àèrg"gà.r"n.';" vergrenl :

deling geschiedidoor de pen H, welke door'{e druk.van"de"veer, G in de uitsparing
van gréndel"E gedrukt wordt. De aanslagiB qp de grendel ligt.dan. juist,laan'tegen

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

stand, doordat de oogb,out L, door. de druk van $e veer K, de -grende! 'naar benedgn

gelrokken houdt. Bij het openen van de haak woidt penr H uitgetrokkeú, door aan de

ttàut t te trekken. ,.' : , ;?

Door het úiteind" .run grendel' E ,omhoog te trekken, komt de opening, wgarin he!

trekoog opgesloten,ligt, vrii en kan het trekoog uitgenomen wordeni ' ,'

" Onderhoud ,
a'

grendel drapit, . regelmatig, alsook lde -bor-gpen H' en
:. -

Smeer de ,bout. A, waarom " de

oogboutL," ,.1., ,'

Controleeq lyekeli;ks de conditie van.
brguk ; (haarscheurties) .of een ande.re

blijkt' laa,t"het' betreffende onderdeel
valJenie v"t-i;den.,," . ì-. i:'-r

: ii* e I .. ':' t: ',1 , . -

. ; '. .. i

de belanglijke ,onderdelen, indien. 
"en 

b"gio .rut1

beschadiging, alsmede .breuk -vqn de ;drukveren
defr ;onveirwijld' verv.ange!; om 'ernstigg ongs:

-Bout ."A'ànslagpqn
'Splitpen
Moer '

De Dj\Itjtr{eliúaak
\' r'' - - t 

'

Grendel -

Haak '-- * ,

Drukveer '

Veerbelaste pen

. .. ;

I. ,:Ring,

|. Moer, oogbout
É. Drukv"ur" ' "'': i

' L. 'Oogbout

E.
F.
G.
H.
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DE AUTOMATISCHE TREKHA]\K

, Beschriiving (Afb, 3)"
Deze automatiSche trekhaak wordt in twee typen toegepast, te úeten: KU2OO-G23O
en Kll2@&240,'respectievelilk voor eeo uurlutl*ageniast van 12'en 25 ton.
De werking van beide typen is gelijk,' doctr diverse delèn zijn aangèpàst aan de
toegestane 4anhangwagengewichten. D.e vangmuil A is van gietstaal en Vormt met de
uit stàal gesmede koppelingsvork F één geheel: Op deze vork. is het grendelmecha-
nisme, gevat in het grendelhuis N, aangebracht. Deze automatische trekhaak.is verend
bevestigd aan het.chassis W van de rtruck en wel d.m.v.'tvee'i'uime rubber:
buffers V, welke aan weerszijden yan de. achterste thassisbalk zitten. Deze'twee
rubber-buffers worden door twee opsluitblokkeri en twee klemblokken samèngeklemd
en'zodoende op eèn bepaalde vobrspanning gebracht,. , ;. ì '
Waàischuwing: Steek nimmer de vingers of hand in de vangmuil, wannèer de trek-

haak is geopeúd,. want de 
-koppelingspen 

ìtaat dai onde4 .een grotè

,: . , _ 
: ' 

.: 

v:erspanning en,ka1 ,gena\kgfijk enOelu\f3u vgr-oorzaken.

'Werking
Links in Afb, 3 is de gesloten stand weerg'egeven en rechts de geopiende. De sluitpal F
is dan zo ver mogelilk naar voren gedraaid en houdt.de grendelpal I omhooggedrukt,
doordat de sluitpal in dè uitsparing'H van de grendelpàl zit. De dnrltveren K zijn.
nu grotendeels ingedrukt en houden,de sluitpal. in de grendelpal gednrkt.
Bii het.aairkqppel.g+ ìian'de aanhang.wager zal,het trekoog iir de vangtnuil A ,gévoerd
,worden. Het trekoog-diùkt sluitpal E qaàr athteren, waaibij. deze om às G verdraait.
Dà sluitpal zal nu úit de uitsparing H springèn en.de drukvereir K iullen de grendel-
pal tr met een slag naar benèden slaàn.lDe koppelingSpen C zaL.door-de,giàndelpal
worden. meegenomen'en in.de birs-B: .komen te .rusten. De greiidelpal stuit tegen de
aahslag L.'Tegelijkertijd zal de pistonpen O doof de drukvee.r in dé uitholling van de
koppqfingspen schieten.en op dèze wijze de pen hslggn; De.tweede.borgidg van de
kop'pelingspen bestaat hierin, dat het vlak M in de i<oppelingspèn sciruiÀ is uitgevoerd,
zslat deze bij een eventueel omhoogg:aaii ilirect tegen de grendelpal zal stoten.
Bii het afkoppel€ú.van de aanhangwàgén imoet de handgrèep waaraan de as J.zit in
de richting van'dé-varigmuil getro.kkenì worderi: Hierdoo.r.zal de.grendèlpal. I omhoóg
gaàn en-lodoende de koppelingspen C nièenemen. Pistoripen O zal.door het omhoog.
bréngen .van péir C weer ingedrukt worden. Het slobgat. in de sluitpal E dient er
voor, dat,deze pql naar" beneden kan veischuiven, wanneer. de grendelpal I verdraait.
Wanneer de hóogste. stand bereikt is, za[.de sluitj:al in ds uitsparing: H van de
gle4dglpal vastgehouden wórden.. Het trekoog van de aanhangwagen kari riir uitge-
nomen woroen.

.l

Vastzitte-n vfn de koppelingsp€n, i '
De ogrzaak is èèn te qlecltq smering van de versèhillende delen,of slijtagg van de.

scharnierpennen. Smeer alfe onderdelen en als de pen dan nog bli;ft vastzitten, laat
dan alle delen op slijtagea controleren en eventueel vernieuwen.

:

Het'",ontkoppel€n gaat,iii.oei.lijk.' j ' ':, .

Wanneer dit hèt.geval.is en de.handgreep is ook niet na-qrvoren.te tiekken, dan is
dit te .wijten aan een grote sliltage van, het slotmechanisme (laat di! zonodi{i :vér-
nieuwen), ' "- ., '"' . ,, .'

to
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A Vangmuil :

B. Bus :

C. -Koppelingspen
D. JÍrekveer (2 X)
E. Sluitppl
F. Koppelingsvork
G; As
H. Uitsparing, grendèlpal

'I. ,Giendelpal '

l. As'
Í<. Drukveèr (2 X )
L. Aanslagpen

.:,..t.

Afb. 3. Autom-atische trekhaak (serie KU20O).

Aanslagvlak, grendelpal
Grendelhuis
Pistonpen
Klemblok (vóór)
Klemblok (achter) ' " '

Opsluitblok : ' l

Afstelma4t :

Vork
.Rubber-buffer i. :

Achterbalk (chassis)
Spanmoer
Tapbout

M.
N.
o.
P.
R.
s.,
T..
rI.
v.'
'vv'.

x.
'Y.

?

Smering. 1

Smeer het koppeling'smechànisme
nippels.

Controle. ; . :

I . Controleer de. speling vàn de kgppelingspen in zijh boringen (gventueel laten

-, vernieuwen, zonodig ook bus B)'. I ' 'l

2. Controleer of de koppelingspen goed past 'in het trekoog. van de- aanhangw-agen.

3.." De." Àpeling' tussen trekoog en pen màg niet te' groot ztJn, taat eventueel een

4. Dé rubber-buffers moeten in goede staat verkeren. , , : 
I

5.DemaatT(ii"Aru.3)moet20mmbedragen.

Onderh,oud :

r..

iedere 5000 km via de twee gemonteerde srle€f-

11



. TREKDRIEHOEKEN-
_ ': ':'' :

9p 9" pi'flaaghanOWager,rs wordel jyee typen trekdiieh.eken toegepast:, ' i
A. Trekdrièhoek met vast trekoog (Afb;4)..,-.' .:, '':i..' . : , :

s. t'"{Jii;ili i"t veiend trekoos.(Afb. 5).' '.' '."t li . ,,
' De trekdriehoek met, vast trekòog woidt op de zwaardei.e ,typeq. aanhangwaggns
.. toegepast' e_n ip'vgor e!\ type aangeÉst voor. de te. trekken tonhàges, ' 

..-^.,'r. 
'

: De tr"kdriehoek met verelrd trekoo6i,wordt slechts tòègepast op lichÈ aanhàggwagens
tot een totaal.gewicht van 7500 kg, waarbij op. de. truck een vdste trekhaak 

""ng"-bracht is. De meest gebruikte tiekhaken evenwel zíjn bijna allèn verènd opgehangen,. zodat ..een verend. trekoog overbodig'wordt. , . .

De V-vorùige versterkingen aan de trekdriehóek zijn alleri tegenwòórdig'úitgevòerd
riit profielstaal; buisvoimige vergterkíngm mo(Jen volgens.de wét niet meer toegepast
wbrden: Bijtde.trekdriel.roeken met veiend.trekoog is het gedeelte, bestemd voor de
qgleiding van de trekstang (waa'raan het trekoog gelast is)', .Ulvormig'.uitgevoerd.

r: Voor een meer gedetailleerde beschrijving zullèn de twee: verschillende typen hier-
onder afzonderlilk behandeld :worden.

,Bescffiv!1rg.' '..' .,".':-J.,.r1:. ,r - ' ' , ,,.'| ì -:' '

Zoals.hierboven reeds'bèg9hqev9n;,,iíidi1 '6., 
-""st,toegepastel type:. : ' . " ,. :

De trekdrieh'oek is d.m.v.'twee scharnierpennen aan ae iweà sclàùiersteunen; welke.
gan h9! molenstel gelast zijn; ,opgehangen. In het tiekoog is een stalen bus (l)
aiangèbracht, welke d.m;v; een paar. hechtlaijes vastge2et is. .,.. . . : .. .. 

.:

De úiteinden van de trekdrièhoek zijn vgorzien vaà twee brcinzen busien (6), waar .

doorhgen de stalen. scharnierpen (5) jqschoven is. De scharnie.rpen- wordt geborgd .

, d*l een sluitring (9), een kroonmoer (8) en.een splitpen (7).De smering van de

met

"t
ll
tl

it.
tff
tr I

'l I

r,l'
rlJ

'l'

t,rllrrll

'';,,$f

t.
lii
p
t

!l{

,HI

d
H.tl

'Afb; 4.
. 1_ .,.'

J1 'Laggrbus :

?, Verènde,'plaat,

., 
.t:

vast trèkoog.

4.

5,

6.

S1neersippel
Scharnierpen

lagerbus .. :

-'\

Splitpen . ,

Krosnmoer

$luftring'' . '

t 2,"

3. 'A,anslagblok, scharnierpen



lagerbus (6i wordt verzorgd door de smeernippel (4) via smeergroeven in de schai-
nierpen (5). Om verdraaiing van de scharnierpen te voorkomen is deze.aan hét ene

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

waartegen de zijkant aandrukt. Om te voorkomen dat het trekoog bil het'afkoppelen
tegen d--e gro,nd stopt en beschadigd kan worden, is-een verende'plaat'(2) onder dè

trekdriehoek aangebracht.

Storingèn. : .

Bij het iarrimelen Van de trekdriehoek,kan de oorzaak niets anders. zijq'rdaq dai",de

lager,busser(6) in de trekdriehoek of de staleq bus (1)'in het trekoog uitgeslagen
zijn. Vernieuwing is in dit geval noodzakelijk.
Vervorming vanle trekdrigÍoek ingevolge ondeskundig achteruitrijden met de combi-
natie, waarbij de aanhangwagen te ver is doorgedraaid. De scharnierpen (5) zit los
in de séhalmen, Ook is het'mogelijk dat een andere wàgen ovèr de trekdriehoek is
gereden, waardoàr deze is vervàrmd.

ihltrol,e. '' '.

Inspecteer of de bussen (l en 6)-'niet-uitgeslagen of beschadigd zijn, In dat geval.
laten'vemieuwen. Controleer het trekoog nauwkeurig op bèschadigi4gen of haar-
scheurtj'ès,.Is.dit het geval dàn moet een nieuw trekoog.aan de trekdriehoek gelast .

wordèn.'.Dg trekd'riehoek moet lriervoor opgestuurd woiden naar de fabriek:
h g.eo eaket geval màq dit lassen'door nnderen gcschieden, daar dit bij de keuring
onherroèpelijk wordt afgekeurd. ' .

Waarschuwingr Aan hei trekoog -ag lr"rà". in het geheel niet gélast worden, daai
.. , dit de -ster&te. van het oog ngdelig .b-einqloedt. .,' . . r

Onderhoud. . "'
Smeer de scharnierpuhten regèimatig rirààndelijki dòr via dé twee smeèînippels (4).,
Controleer de.staat vaú het trekoog en trekdriéhbek, alsmede de lasverbindingen.
Vertoont de trekdriehoek en/of het -oog haarscheurtjes òf andere besèhadigingen, dan
di"rt"tr deze onderdelen onverwijld te worden vervangen.

' " B. Trekdriehoek m*t verend trekoog (Afb. 5)
Bssclriijving. . ì

Dit type trekdrjehoek wordt toegepàst wanneer zich op de voorwagen een niefl
vererde trekhaak bevindt.'Bovendien mag deTe trekdriehoek alleeir. toegepast wor'den
waÎrneerhet.totaalgewichtvandeaanhangÚagenbenèdende7.5Nkgblijft.
Het trekoog iS gelast aan een lange geleidingsstang (1), welke in twee lagerbussen
(l6.en 17) gelagerd is. Hieromheen bevindt zich de-drukveer (5). Enerzijds is deze

drukveer opgesloten door de ring (4) eo anderzijds door.het gelaste lagerbl<ikje,
waarin zich de.lagerbus (17) bevindt. De drukveer- (3) is opgesloten enerzijds d.m'v'
het hrris, waarin zich de lagerbuis (16) bevindt en airderzijds door de speciaal gecon'
strueerde veeraanslag, zie detail A.-4.
In de trekstang, is eén k;;"i'gJ*.ii, *uurirr'dé iwee-"hèlften (11'en t5) passen.

Het'bovenste gedeelte (11) wordt op het onderste (15) bevestigd d.ni.v. vièr bouten
(13), welke o.nderling.nog geborgd wordeh door een borgplaat (12) en een boig.
draad (14).-flet uiteinde van de trekstang is eveneens voorzien van twee. lager-
bussen (18); waarin de schafnierpèirnen (6) lopén. .. 

"

De schardierpen is,bevestigd d.m.v. een \rognqroer (8), een spli-tpgn, (7) en.,een
sluitring (9). De kop van de peh-is aan één zij;de afgevlakt. Deze vlakke kant rust
tegen het opgelaste blokje..(19), zodaf de peinen dus niet'verdraaien. Verder zijn'
twee smeerqippels aangebraght voor de srhering va1 de beide lagerbugsen (18).

Storingen.
Het ramlmelen van dè trekdrièhoek kdn verschillènde oorzaken hebben, namélijk dat-
eenl van de lagerbussen,of het irekoog ìritgeslagen is. Ook is het mogelijk:da{ een.
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van de drukveren gebroken is."In al deze gevallen moet het"defecte onderdeel onmid-
dellijk vervangen worden. \

fi'#i:*or a" lagerbussen uitgeslagen of ingevreten zijn. 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 rn ziin geheel véivangen te worden.
Indien de lagerkappen ( I I en 15 ) worden vervang€ri, dan dienen deze als set te
worden verwisseld. D'eze lagerkappen behoren bii elkaar en worden als zodanig ook
geleverd.

Onderhoud.
Smeer de scharnierpunten regelmatig maandelijks door via de twee smeernippels (10).
Controleer vooràl regelmatig de staat van het trekoog, alsmede trekdriehoek en las-
verbindingen. Vertoont de trekdriehoek en/of het -oog haarscheurtjes of andere bescha-
digingen, dan moet dit trekoog onverwijld compleet met stang vervangen worden.

w

A.fb. 5,
1,. Trekstang mèt oog
2. Smeernippel'
3. Drukveer
4. Ring
5. Dnrkveer
6. Scharnierpen
7. Splitpen

!

T4

Trekdriehoelr met
8. Kroonmoer
9. Sluitring

10. Smeernippe!
I 1. Klemstuk
12. Borgplaat
13. Bout
14. Borgdraad

/,
verend treko_og.

15. Kup, klemstu
16. Laggrbus

. 17. Lagerbus
18. Lagerbus
19. Aanslagblok,

@
k

scharni'erpen
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MOLENDRA/\ISTEL MET KEGELBESTURING
Beschrijving en w'erking (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) en de kegel

(cÈassisraam) bevindt zich een messing voering. In het;midden'vah de kegel aan het

chassisraam ir een holle pen aangebracht, -die past in een in het kegelvormig vlak

van het molenstel aangebrachte bus' D'oor een bronzen ring en :een sluitmoer wordt
het geheel opgesloten. In de holle pen bevinden zich twee vbrticale groeven,"waarin-

MESSING
VOERING

l

)

BINNENKECEL

BUITENKEGEL

rHFili'|
J\fb. 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 eierrt' of

terugdraaien, terwijl rnen 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 instaliatie. De omtreÉ van de kegel is voorzien van 'vier smeernippels, terwijl
oòk een smeernippel is aangebracht on{qr aan de kegel,- dus daar waar de holle pen

in de kegel draait. : .

Súoringen
A. Moeilijk 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 ?irolendraaistel opnieuw dftt"ll"tt

B. Speling tussen binnen- en buitenkegel. :

Hiérvan .is ú de regel een gesleten messing iing of een' losse " sluitmcler de "oorzaak.

Als de messing ring . te veel is ingesleten moet deze worden verva.ngen. ..Als dit. niet

het geval is kan worden 'volstaan door de sluitmoer opnieuw te laten afstelleno ,

Onderhoud
Smeer de draagvlakken van de kegel en het draaipunt van de holle
1000 km of *"È"Ujks door via de vijl aanwezige smeernippels.

Laat maandelijks of iedere 5000 km de afstelling van de stuurinrichting

pen iedere

controlerarr.

15



MOLET$DRAAISTEL MET DRAAIKRA,NSBESTURING
,'.

i Beschrijving en Werking : --

Dit type stuurinrichting bestaat uit twee grote met acht boutbn aan het chassis en
molenstel bevestigde loopring€fi, waartussen zich een krans van kogels bevindt...Buiten'
de acht bevestigingsbouten in het molenraam en de acht bouten in het chassisraam
zijn rondóm de kogeldraaikrans op het molenraam en onder' tegen het chassisraam
vier + vier geleideblokjes gelast, welke tevens de kogeldraaikrans op zijn plaats

t 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
en kan geschièden door. drie smeernippels,' welke zich aan de omtrek van de kogel-
draaikrans bevinden.

i

I

!

A.fb. 7. Doorsnede kggeldraaikr€uls.

Storingen : (-

Deze kunnen zich praktisch niet voordoen. Wanneer de kogeldraaikrans kraakt kan
dit twee oorzaken hebben. Ten 6erste de imering is beslist onvoldoende of er is water
in de draaikrans gekomen, welkè roest r"rooriaakte. Ten tweede kan een van de
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
Inog goed vast zitten. Iedere maand dient.de kogeldraaikrans doorgesmeerd te worden.

Controleer 'of de beituring zwaar gaat en of daarbil geluid is dat mogelijk zou duiden
op gebroken kogels.

ì .r

:
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DE ELECTRISCHE INSTA,LLATIE

.Algemoen
'Het electrisch systeem van de aanhang$'agen wordt-met"dat van de truck verbonden
d,m.v. steker en stekerdoos.

Daar de richtinglampen en stoplichten feller moeten- brandén dan de overige. verlich-
tingselementen, worden deze dan ook uitgevoerd.met lampen van respectievelijk 15 en
20 Watt, terwijl de .andere lichtpunten .voorzien zijn vàn 5 WattJampen.

' Alle aanhangwagens zijr,r uitgerust met breedtelichtgn waarvan bij aahhangwàgen-
chassis 2 WattJampen ei'r bij tarikwiilens'5 Wàttlàmpen zijn gerircinieerd.

Contactblok -,en verdeeldoos.*-'*
Het contactblok vraagt geen ander onderhoud dan een regelmatige controle van.de
verbindingen. Controleer regelmatig of de draden ,nog goed _vastzitten in het ccjntact-
blok. Bij wagens waar de bedrading waterdicht alsmede olie- en benzinebestendig is
uitgefoerd, zijn de contactblokken in waterdichte verdeeldozen gemonteerd. Het deksel
hiervan is-me( tweè vleugelmoeren op de doos bevestigd met daartussen een pakking.
Controleer na opening of de pakking nog in goede staat verkeerd. Zonodig ver-

."!nieuweri._ , :

Stekers i-pólig'
DAF levèrt twee typen
gegeven is:

I

Afbr 8. Viif-polige lteker, fabrikaaf -Scintex"en" ":

5-polige stekers,''ten

\

.J

eerste volgens Afb. - 8;" "waarin ààrt-

Markerings-
kousnummers

-"Aansluitnummers- 
in - steker

-Om3ihrijvìng È -F* 'Kleur
kabel

74
73
59"

59r
510
510
503
504"
58

i
95
10
10
10
10
10
10
62
69

richtinglamp rechts
richtinglamp' links
acliterlicht links
achterlicht rechts
nummerbordverlichting - links
númmerbordverlichting rechts
breedtelicht .links
breedtelicht rechts
stoplicht links en rechts
rnassa

geel " ,gro9n
zwart i

toodt . I

zwait 
I

robd
zwart
rood '

blauw
grijs

,L'7



ententweedevolgensl\.fb.9,waarinaangegevenis:

Van de aansluitingen leiden er dgs vier naar het contactblok, terwijl
is om een' masSa-contact tussen aanhangwagen en truck tot stand te
Controleer regelmatig of deze massa-verbinding nog. goed vast zit.

Steker T.polig
De in Afb. 10 aangegeven ' aansluitingen hebben betrekking op
toegepa ste 7 -polige steker. -. L s4

@

ei éen bestemd
brengen.

)

de door DAF

52

'58 M

58

A.fb. 10, Zeven-polige steker.

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
in steker Omschrrjving Kleur

kabel

74
73

59
59r
5r0
sio
503
'504

s8

58
58
58
58
58
58
54'
31-

58 midden
52

aehterlicht links
achterlicht rechts
breedtehcht links
breedtelicht rechts
nummerbordyerlichting links
nummerbordverlichting rechts
stoplicht links en rechts*
massa
richtinglamp. rechts
richtinglu-p links 

\

zwart
rood

, zwart
qood
zwart
rood
blauw
grijs
geel
groen

Markerings-
kousnummerl

Aansluitnummers
ln- stekei Omschrijving Kleuí

kabel

.73
58

503
59

510
504

,591
51,0

74.

-

58M
58M

: .58

58
58

R54
3l
52

L 51 _.i* "-
54
58M

richtinglamp links
stoplicht links en recht
breedtelicht links
achterlicht. links
nummerbordverlichting links
breedtelicht rechts
achterlicht rechls
nurnmerbordverlichting rechts
richtinglamp rechts
massa
extra voorzieningen

groen
blauu'
zwart
z:wart
zwatt
rood
rood
rood
geel
grijs
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Vijf of zes aansluitingen leiden naar de diverse verlichtingsornamenten, 
- 
waarbij de

zesde bestemd is voor o.u. r-hiltt*eirper, achteruitrijlamp , benzinebordverlichting 
- 
e.d.

b; zevende à*t"iti"g (massa contact Nr. 31) tussen aanhangwagen en truck dient

regelmatig te worden gecontroleerd.

Stopachterlicht.
De lampen, welke in de stopachterlichten gemglteerd worden , . zijn de zgru. duplo-

úp;;,'dig is een lamp met iy"g gloeidradén. De demontage en montage van deze

lampen is ,""r- 
"""V",taig 

en behgéft glen nader bejgog. Bii -a"" ingebouwde stop-

u.tii".tu-p dient het schrlefje in de rand giJgeschroefd "te wor4"ú,. waarna men met

behulp ',ratt een schroevendraaier het glas kan verwijderen.

Vervanging van lamPen.

De lamptypen ziin: 
,^

breedtelic"hten 2 óf 5

nummerplaatverlilhting - 5
stopachierlicht (gecombineerd), duplo-lamp 2015

ti.htinglampen ì !1
benzinéboràverlichting 15

kastverlichting 15

Het voltage van de lampei door DAF toggepast kan ziin 6, 12 of

Bedrading.
De bediading is ee1, van de belangrijkste oorzaken van storingien.- Ter bescherming

zijn daarom de'draden in sA" pijpen gelegd, die van het contactblok naar .de diverse

lichtpunten lopen. De pijpen ziin ook wel va,n plastic. 
. 

-

Het bedradigsschema bij gebruik van een 5-polige steker is'aangegeVen in Aib. lla,
terwijl die róor e'gn 7-pollge steker.in Afb. 1lb afgebeeld. is.

Bij aanhangwagens moet de minimum lengtb van de electrische 'kabel van steker tot
hart trekoog 600-800 mm zijn, daar de steker anders uit'de houder getrokken wordt
bij het r"-Én vdn een bocht. De stekerdoos dient maximaal 500 mm binnen hef hart

vair de wagen gembriteerd te ziin. ,

'Afb, 1 la.Bedradingsschema (5-polige steker).

w
w
w
w
w
w

24' Yolt.

A.
B.
C.

Richtinglamp
StopacÈteilitht
Numm erbordve rl ichting

D. Schakelaar
"E. Kast- en binnenverlichting
F. Breedtelichten

L9
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Afb. I lb. Bedradings,schema (T.polige steker).
A. Richtinglamp E. Schakelaar
q. Stopachterlicht F. Kast- of binnenverlichting
C. Nummerbordverlichting G. Breedtelichten ,

D. Achteruitrijlamp, , passee rlamp, Jbenzinebordverlichting, ,

schiinwerper e.d.

Súoringen en hun oplossing

Daar de oorzaken van - storingen T de electrische ins,tallatie van zeeÍ uiteenlopende
aard kunàen zi)n, zullen hiérónder alleen richtlijnen worden gegeven rooi 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 massakabeltje. Zie dit eveneens na.
Controleer de aansluitingen in d,e contactblokjes. Draai alle schroeven goed vast
en let er vooral oF, dat de naakte stroomvoerend'e draden geen co,ntact (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
het chassis of met een andere draad of is gebroken. Spoor deze fout op door de

. bedrading door te laten meten, te beginnen aan de achterzijde en gaànde naar
de voorzijde van de aanhangwagen.

- De oorzaak kan ook ligg-en in de stekerdoos. 
' \

- . Bii storingen iî het stoplicht kan de oorzaak ook zitten in de hydraulische r€Dl-
cilinder (truck), die bediend wordt door het rempedaal: immers bii 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. ' .

I

I

It?
L - -el;-,y -r."T..its i."n.,lF* L_:)j

c

c

Controleer of de houdertjes in
staan.

De verbindingen moeten schoon zijn' en

- .Controleer of alle verbindingsschroeven
Onderzoek de bedrading op plaatselijke
los hangen

- 
, Controleer. iedere 1000 km de
toren schoon.

20

de stekerdoos of stopcontact niet te ver uit elkaar

Onderhoud

goed vast zitten.
met veerringen geborgd zijn.
beschadiging en vermijd dat de draden

bedrading en lampen en maak de glazen 
"" reflec-



WIELREMMEN

' De DAF-remplaat 16%" X 6" hydraulisch

Beschriiving (Afb. 12) .

Deze remplaat iS voorzien van twee hydraulische wielremcilinders (5), die voor en

achter tegen de- ,.e*urrt "rpiiiy 
,i4li ué.,-rtìgd. Het handremmechaiit-" - 

"'als dit

gàÀ"it'";;J il I is- geheel gescheidgn 
.v-an-. 

hei hZ4lq"lisch systeem en wordt mecha-

iir.h bediend en bestaat ùit een kniehefboom - ( 15 ) , een 'handremring (8.) en vier

;;k;r;; iOl,-àirscharnierend aan de ring zijn-bevestigd en met dlgevorkte einden

i"g"r, d" "*.""tri;;t" pennen -(2) -vàn .de .remschoenen aanliggen. Twee lange trek-

;-."; ( 11 ) zorgen er voor dat.'de remschoenen ira het remmen -vrijliggen van de

,"Àtrb*mel. Het"bedienen van de handrem geschiedt door de kniehefboom (15), welke

verbonden is met een stangenstelsel' aan te trekken. ';'

10_ 

-
' .Afb. 12. Dl\F-remplaa t' 16%" X 6" hydr'aulisch'

1. Remvoering 7. . 
.Scharnierpen 14. Stelschroef

). n*.Ltit.isiÈ'" pen 8. Handre-íing 15. Kniehefboom ,

31 R";choer, ' 10. Stelbout 16. Eeschermkap
4. Stalet stootnok , 1 1. Terugtrekveer 17. Drukpen
5. Wielremciiinder 12. Steuripunt voor remschoen 18. Stalen stootnok
6. Drukarm 13. Reactíesteun /

Afstellir,g van de relnmen.

Alvorens de remmen af te stellen dient"het remsysteem geheel ontlucht te worden.
Zie onder ,,Ontluchten. van de wielremmen". Bii het afitellen dient altild met de

bovenste. remschoen te worden begonnen en wel alS volgt: 
-

,- Geef het wiel een voorrwaarts""dràaiende beùeging en centreer de remschoenen in
de remtrommel door het rempedaal in te trappen

13

î-
5

2L
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- Stel de remschoenen zodaniq af, dat de schoenen. vast liqqen teqen de remtrommel.
Dit kan geschieden door de-gelartelde stdlmoer'( 14) te,i;rdraaien met de stelbout
(bij SW- en ST'W-aanhangwagens) of met een schroevend.ra?ier of dergelijke na
het stofplaatje in de remankerplaat te hebben uitgelicht (!ij andèie.typen aanhang-
wagens). . ,

- Dq gekartelde stelmoer (14) dient rLtt zoveî te.ruggedraaid te riorden,'dat.de rem-
.schoen iuist gehcel vrfj .Ugt van de remtrommel.

- Herhaal deze afstelling oot li; de andere stelmoer (onde"ste iemschoen).

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

. REMPLÀ(TEN.4OO X 75 EN 4OO X.lOO HYDRAULISCH
Beschrijving (Afbn. 13 en 14)

Beide typen remplaten zíjn uítgevoerd met twqe verstelbare ankerbouteri en één wiel-
. remcilinder per. remplaat. Verder bevinden zich aa-n de zijde van de wielremgilindei
twee excentiische stelbouten om de remschoenen te kunnen bijstellen.
Bi; hét geheel opnielrw afstellen (na montage van nióuwe remvoeringen) moeten ook
de ankerbouten recht tegenover de'wielremcilinder-worden verdraàid. De remschoenen
rùorden na het remmen van de rémtrommel vrij getrokken door 'een trèkveer.
Bij .remplaten 400 X '100 kan een handremmechanisme ingebouwd zijn, daf .bediend
wordt door een kabel. Het handrgmme.chànisme bestaat 

-uii 
een ve"ticale trekarm

. .en een horizontale drùkarm. Elliè' remschoen is voorzien van een vast scharnierpunt,
dat zich: tegenover de wielremcilinder .bevlindt. De werking- vah de'.'rem is zeer een-
voudig en behoeft geen nàdère omschrijvihg..

Afb. 13. Remplaat 400 X 7 5 hydraulisch.
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' Afb, 11, Remplaat 400 X 100 hydraulisch.

1 ft , 'lao

: Afstelling van de rqmqen"\-
Het afstellen dient zeer nauwkeurig en punt vóor
het .gehele remsysteem (zie onder ,,Ontluchten van

punt te geschieden' Ontlucht eerst
de wielremmen" ) . Ga te werk als

volgt: ' .

1. Krik lG b"treffende wiel omhoog, tot dè band r:ii van de grond is.

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

3, Gèef het.wièl een ùoorwaarts draaiende beweging en draai de'sleutel nu van de

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

4. De exceitiische sielbout moet nu zover teruggediàaid worden (dus de sleutel naar
'. de,wielremcilinder toe bewegen), dat'het wiel iuist vrij loopt van de remvoering.'

- Ee rerpàrikerbóuten reclt tegenover de wielreincilinder-' mogen sleih'ts,dòor-de
' :dealer-bijgesteld wòideri na'het àanbrengen van nieuwe remvoeringeq, m.a.w. 1óor
' het bijStellen bij remvoèringslijtage mogen ilè ankerbouten ni-r'èr worderi ver-
dradid.

5. De éhdefè remsèhoen nioet op-dezelfde'manier afgesteld lv-or.den.- . i, I - * ,

' Stel de beidd .remschóenen,zoveel mogelij\'gelijk af.

6. H",-ut.t"llen yan.de hànirem kan dlleen géschieden door de binnenkabel korter
-of langel te maken. _ . ;. '
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De remplaat 400 X I20 hydraulisch
,,

Beschriiving (Afb. 15 )

De remschoenen van dit type remplaa t 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 bilstelmechanisme (onderzíjde Afb. 15), teiwijl aan
de andere zijde de hydraulische wielremcilinder. (boven zijde) zijn plaats heeft. Het
in- of bilstelmechanisme bestaat uit een stelbout met wigvórmig uiteinde en twee
geleidestukken. Ook lian een Eandremmechanisme 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 wielremcilinder
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

l\fb. 15; n"-;t.at compleet 400 X 120 (uiwoe"íng *à, handrem).
,L

I

zijde. Het bij- of afstellen van de remschoenen mag alleen geschieden met behulp
van het afstelmechanisme, recht tegenover de wielremcilinder. De stelmoer is voor.zien
van'kartels, welke vallen* in overeenkomstige groefjes van de remankerplaat, dit ter
borging van de stóhoer. De stelmoer is tègén lerliós geborgd door een splitpen.

Afstelling van de remm€n.'
Het -a'f- €n bilstellen van de remplaad dient uitsluitend te geschieden met behulp. van
de verstelbare stelbout, welke' zicli aan de achterzijde van de remplaat^ bevindt recllt
tegenover de wielrenicilinderaansluiting, door de stelmoer te verdraaien.
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Het remsysteem dient eerst geheel ontlucht te wordeú. Ga daarna als volgt te werk:

Qet \et voertuig v?n de rem.
Blokkeer het wiel dat .ri"t bijgesteld wordt.
Het af of bij te stellen wiel moet vrij van de grond ziin.
Geef 'het wiel een voorwaarts draaiende beweging en draai de -stetmoer zover-
rechtsom, dat de remschoenen het wiel doen stoppen en daarbil de stelmoer niet
verder aangedraaid kan worden.
Draai de stelmoer voorzichtig terug, totdat de remtrommel

'-'remschoenen.. ..

Borg de stelmoer- met de splitpen.

Opmerkingl Wanneer de stelmoer niet verder meer kan worden aangedraaid en
' -remtrommel qog vrijloopt, dan moeten de remvoeringen noodzakg-

lijkerwijze vernieuwd worden

De DAF-rempl aatmechanisch (S-nok) l6rf" X 6",

Beschrijving (Afb. 16 ) .

De remplaat is voorzien van een rem.voeringi"'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 tle onderzijde de lange nokkenas
met aan het rechter uiteinde de fijnregelaar (voor het afstellen van de remmen) ert

. aan het linker u'iteinde de S-fiok, welke tussen de twee , uiteinden van de rem-
schoenen zit. Het bilstellen van de remmen kan zeer .nauwkeurig geschieden me!
behulp van de verstelbare fi;nregelaar (Afb. 18). Aan de andere ziide van de r€m-
plaat, recht tegenover de S-nok, zijn twee remschoenen opgehangen aan twee reltt-
ankerbouten.. De S-nok loopt op tegen de rollen, welke aan he! uiteinde van de
remschcienen tussen de twee-remichoànt,rgg"tr gemonteerd zijn (op Afb. 16 zichtbaar
links en rechts van' de S-nok). De remplaat kan voorzien wordei van een handrem-
bediening. Aan de filnregelaar wordt dàn een tweede hefboom bevestigd (Afb, l7),
waaraan de kabel van dd remopzetter bevestigd is.' De drukstang van de remcilinder
is rechts.treeks bevestigd aan de filnregelaar. De twee remschoenen worden na het
remmen vrijgetrokken dgor een trekveer (zie Afb. 16).

Afstellittg' van de remm€rl.

Het a,f.- of bilstellen .rlrr, 
'deze 

remmen kan alleen
filnregelaar en dient als' volgt te geschieden:

,-. Krik het wiel aan de iuiste ziide omhoog, zodanig
kan draaien.

loopt van de

geschieden met behulp van de

dat -wie band juist . vrij
, li^

Zet de wagen van de rem. i

Maak de b"evestiging van de fijnregelaar aan de remcilinder los.
De filnregelaar rno"t nu in een dusdanige, stand gezet _worden, dat het gat ,aan
het uit"inà" van de "filnregelaar precies gblijk valt met het oog van de gaffel op
de remstang van de remeilinder. r

- Bij deze s[and van. 'de filnregelaar ligge-n. de remschoegen vrii van de rem-
, &ómmel. Dit kan' men controleren door de' filnregelaar te 'bewegen en het wiel

met de hand te draaien
De ,"-rùrg ;*t ;ai a" hand zover licht naar achteren'gedrukt worden, dat
geen vrije tiug meer gevoeld wordt.

-> b" fiynrógelaai moet nu bijgesteld worden, door het busje (Afb. 18 ) om het

zeskant in te':iJrukkeri met de ring- of steeksleutel, waarna men de boutkop kan
verdraaien en'zodoende ook de worm inwendig. 1

Stel de filnregelaar zodanig af , dat de remschoenen iuist _ 
vrii liggen van de rettt-

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;Vdo de" boutkop valt.
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Slepencle remnen. :
t

Oniuiste afstelling van de remschoenen: Stel opnieuw af'
ó"""iao"tia,i 

"erischoenspeling. 
Stel cíé -rems5hog-nin ofnieuw af.

- ó;l"lri t (iu dikke) iemvberirigen gebririkt; Lpat- 'de voorgeschreven remvgering
aanbrengen. -:
Restdruk 

'il 
het hydraulisch systeem te hoog. Waarschuw-onmidàellijk een dealer.

F2 De druk in de luchtdrukremciÍinder valt: te la:ngzaam weg na bekrachtiging.van de

remmen. Laat dit oniniddellijk olderzoeke4, : ' I

; ffiffàf ulranrjaiga",;i;ld;.rr:-vei*'""é_"ag.lagers bij egn dealei"of 'stel z,e af.

-- Wielremcilinder defect. WaàrSchuw- een àaut"r. 
u' t-" ' " 

' 
1 ' 

,

Remleidú^;;;rt;pt."l g"L";ra. Vèt"u"g de remleiding.. { '*' " '

) Vuil in, de ,"-.rlò.istof:. Laad het 'hydiaulisch. systeem reinigen en ververs de

remvloeistof .

Rubberd"i;; uitgezet dcor .aanraking met ryinerale olie. ,Reinig, het remsysteem

Trekveerrempedaalzwakofgebroken.!ervangdeve.er.'
.- -Onjuiste rempedaalafstelling. "Stel opnieuw aÍ. r
,- Zwakke' of "' $ebroken trekveren van de rerirschoènen. Vervangen en opnleuw

,- $:t"rtnnkerpla 'ut 

"itlos. 
zet deze weér vast. . - 

' 
.. 

,

,De remscho"rr"n klemmen om de ankerbbuten of afstandsbouten.-Laat;dit 'con-
:;

8ffitf; remtilinderaistelling. Stelde 'slag opnieu* af. 'r '' '.." , , ' . 
-'

- Haídrem niet Ejeheel, rarijgesteld. Controleer dit.

-r Handremmechanisme i" .j" remplaà-i't t"*t. taat een dealer 'dit verheipen. '''

Denokk;;;;.bii;itnu"geninzijnlageringen.Smeerdezedoor..

Blokkeren(le remmen.
,!

Geen originele remvoering
--" Onjuiste 'afstelling' 

vln de

- Ovale remtrommels. Laat

*l

gebruikt.' ";.

'iemschoenen! OprriguJv afstellén.,
deze uitdraaien ót veivangen.', ,

Geen of slechte re{nwerking. :,,

! ;Lúèht, in het rÉmsysreèm .'"2,i"è;ondèi',het-hooil. ,,olt!ú-ch]Fì.l.,--van':de 'rl,i.lrè*-"rrti.
i',ilk i"^^C.t ;yà;#íi;cì'1vrG;;. SÈ;"; u"i 't"t r op en laa!:hét 'betréfferide onderdéel

vernieuwen. Ontlucht eventueel het-systeem. ''. " r ' ' \';' " '" ' o''

.=L;lkà;;id;'a";-:io-t'oofd-ofwielrerrrcilinder.I'.?tt|é,cuq.YeJvalg"T...,i*
= ó"""fa-"L'"ae ràmvloei3tof aanwezig en daardoòr lucht in hef :hydràulisch systeem.

)Vul.de.remVloeistof'bi;*ènontluchtde'''wielrem'men...i...:'
Abnormale -remschoenspeling. Opnièuw afstellen. - -,, I :.

,- Vers,leten remvoering. Indien mogelilk bilstellen of de',voering. vervangeno '

-- ú;il;-;;;"iilg. iriai""'mogeliji< ontv"it"tt, anders.la,te,q veinieu\\ren', i

-.Verkeerde of losse r";;";;i*-'Vgit;"*4.;i;."tt'latLn mq\én, -'. ,, ,., .

.-.*GebrokenoflosEieraaktebijstelbout.Laat'dpz|.vèrvangen.','"::

-elJ. taat een dealer'onmiddellijk de oorzaakropspordii.';' 'i '' 'n *) *' "'i "r

- R;il*n1"I t" vei. uitgesleten' of uitgedraaid. Vervang de remtromT"l..' : - ì

,.....- Versleten'S-".k "f te,'u"", -g"rleten 
lolientvan ide remschoenen. -Laat.de betreffende

'delen vervangen."" :" r' i '
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Rernmen búlven na het r€mmen vastzitten..

Bi; hoofdremcilinder ontbreekt vrije slag. Laat de slag opnieuw afstellen.
Compensatieopening (ontluchtingsopening) itt hoofdremcilinder verstopt. Laat een
dealer dit nazien.
Vuil in de remvloeistof. Spoel het remsysteem door en r/ervanq de -remvloeistof.
Ontlucht vervo,lgens het géhele remsysteém. Ook kan de'oóriaqi zijn het gebiuik
van slechte remrrloeistof.
Onjuiste afstelling.van de remschoenen. Opnieuw afstellen..

,- Zwakke of' gebroken terugtrekveer. Vervang de veer : r

Losse of deflcte wiellagers. Laat een dealer hier direct naar'kijken. ,

- Losgewerkte remankerplaat of remtrommel. Opnieuw vastzetten. _:
Zeer slechte smering van de nokkenas. Controleer dit en smeer door. j -

- De fi;nregelaar (bij nokkenremmen) klemt in het aangrijpingspunt van de rem-
cilinder. Schoonmaken en invetten. Smeer ook de filnregelaar door.
Verstopte remventièlen. Laat een dealer dit nazien. - : .

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

De rerrmen makcn lawaai of klapperen.

- De lagerbussen in de remschoenen 
",it; 

uitgeslagen. Laat deze bussen r4ernieuwen.
De ankerbouten zijn losgeraakt of verbogen. Weer vastzetten en bqrgen of verj
nleuwen. a

.- ' De remvoering is losgewerkt. Laat deze weer vastzetten.
De remtrommel is niet zuiver rond. Mug niet meer dan 0,2 mm
Uit laten draaien of vervangen.
Vet of remvloeistof op de remvoering. Repareer het lek; reinig 

" 
of-

onrond z1n.

tvervang, oe
'a

remvoering.

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.

Ontluchten van, de wielrenun€n ;

Dit dient met twee mensen 'te geschieden. Eén voor de ontluchtingsnippel en één
voor. de bedièn11g vaL he,t t"mp.àaal.- Ontlucht eersf àe h"qfdr"mcilinàet à" l"idì"g.",
alvórens de' wielremcilinder te ontluchten. ' ' "'

- Neem een rubber slangetje, druk dit met het ene einde op de ontluchiipgsnippel
" .*v?n "de wielremcilindei, ierwill het andere ginde in ""f 

g"a""tteitk ;.t rem-
vloeistof gevulde glazen pot oi fl"r onder het vloeístofniveal wordt gedompeld.

Vuil in remvoering-klinknagelgaten. Reinig de
Zand, stof of metaaldelen tussen remtrommel
delen schoon.

-- Draai de ontluchtingsnippel los-. . " o

- Contróleer, of' de remvloeistoftank voldoende is gevuld
rand) 

"n 
vul zonodig bil. ..

Breng het hydraulisch Systeem .onder druk d.m.v. het
, r.empedaal_inge!.rap!.' 

r

!è

schoenen met een staalborstel.
en remvoering. Maak deze onder-

(minstens 3 cm onder de

rempedaal en houd het

Sluit de ontluchtingsnippel en lapt daarna het rempedaal' weer los.
Ga door pet het onder druk brengen" van het hydraulisch systeem, zoals hier-

. : boven' beschreV€fr; totdat geen iucÈtbellen meer met de "remíloeistof meekomen
en de remvloeistof dus ononderbroken uit de nippel in de fles stroomt.
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Opmerkingr De door ontluchting verkreggn rgmvloeistof Tug nimmer, in.verband
met de hierin .an*ezige lu-cht, direct gebruikt worden om het r€lrl-
systeem bij te vullen. r r j
Na het intrappen van het rempedaal :eerst

dichtdraaien ótt 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 iverkini van de handrem en de scharnierpunten hiervan. Smeer een

eventuele 'handremkàbel eens per 
_ 
maand door met aÍgenomen remtrommel, om

,-b1li}:;illllld""i:Hiltdllfffi";"" deze remplaten invetten mer rvrolybdeen

' disulphide (MoS2) vet.
Controleer regelmatig het peil vdn de'- remvloeistof en' vul zonodig bil met

HD (SAE 70R3) remvloeistof. '

)'flut'àlke.jùótt0 ú d;-t"Àtio-mels en remvoeringen controleren. Bij de hydrau-
lische remplaten eveneens de wielremcilinders.

Speciaal voor de mechanische qTislrsmmen (S'nok) geldt nogs

.,. Smeer iedere,Ji00-2000 km de lageringen van de nokkerias door, via de twee

smeernippels eh smeer de fijnregelaar door via dè 
*smeernippel.

- Ook d" i"f"rbus.qen in de íemJchoenen-om de remankerbouten moeten gesmeerd
' ;;;à; err" wel om de 10.000 km. Niet te veel vet gebruiken daar anders de

remvoeringen vet slaan.

-, F,veneett* "d" rollen waartegen de S-nok óploopt licht invetten. 
,

Na elke 2000 km nagaan óf de slag van de rer-ncilinder niet te groot is: in dat
geval de remmen bilstellen. r r
Na ca. 30.000 km' en vervolgens iedere' 10.000 km de toestand van de r€rfi-

" Vo€fingen nagaan.
Laat nà 30.000 km
de remschoenen en
vernieuwen.
Controleer de S-nok
gedèmonteerd isl

ti

en verder iedere 10.000 k; controleren of de lagerbussen in
b* de nokkenas_. niet ziin uitgeslagen; in dat 'geval direct

. 
en de oplobprolleh Op slijtage als de remplaat voor inspectie
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NAVEN
Beschrijving

De naven welke op DAF-aairhangwagens gemonteerd worden, kunnen we in drie
groepen verdelen, wat betreft de opsluiiing .rur de kogellagers'en, wel:
A. Afbn. 19 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 (q) met gaatjes, een contramoer (6) , welke geborgd wordt door een borg-
p.laat (7 ) , welke omgeslagen wordt om de contramoer. Gebruikelijk bij de lichteie
assen. ,

C. Afbq. 22 en 23. Borging d.m.v. een ops,luitmoei (7) met bqrgpen (6), een
borgplaat (5) met gaatjes en een contramoer (3). Gebruikelijk bij zwaardere

' typen assen.

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

Afb. 19: Naaf doorsnede.
6. Kroonmoer
7. Splitpen
B. Cup, buitenste lager
9. Naaf

10. C,rp, binnenste lager

@B

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

A.fb. 20, Naaf (gemonteerd).

.
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A.fb. 21, Doórsnede naaf
1. Naafdop ^ 6. 'Contramoer
2. Borgring 7. BorgPlaat
3. Cone, buitenste lager ' 8. Borgring
4. C,rp, buitenste lager 9. Pen, stelmoer.
5. Naaf 10. Stelmoer

(type B).
1 1. Vetkeerplaat
12. C,tp,, binnenste ,lager
13. Cone, binnenste lager
14. Aslichaam j

, lt. OJiekeerrig{

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

Om te vooikomen dat vet in de remplaat komt (vette 'remvoeringen) is achter het
binnenste rollager (het grootste) een vetkeèrring aangebracht. B.ii de rdV€tl-:volgens
Afbn. 21 en 22 wordt hiervoor een-oliekeerring gebruikt, terwijl bij de naven volgens

Afb. 19 als afdichting toegepast .wordt: een stalen ring (1) , waaromheen drie nylon
afdlchtringen(l,2en:3) geklemdziin.-" , ""

Storingen
Warmlopen van de naaf.
Dit-kan een van de volgènde oorzaken'hebben: : '

-L Lagers te vast afgesteld. Stel deze opnieuw af.
Te- veel vet'in de naaf. Verwijder dit. ' i ..i, ' . :

Teweinigvetindelagers.opnieuw"vullenmetvet.
- Eén ,van 

-de 
lagers draàit mee. Laat een nieu.w lager monteren.

Verdere storingen. 
- 

'

De vetkeerring lekt. Hierdoor' komt ùet in de remtrommel, waardoor de rem-
" voeringen vet lullen slaani. Laat een nieuwe vetkeerring monteren. 

-

-- , Een .ràr de lagers gebroken of een rol ervan. Laat het :betrokken -lager zo snel
", mogeliik vervangen, daar anders 'ook de astap, beschadigd zal worden.
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Opmerking: Controleer het rollagernummer van het nieuwe lager met dat- van
het oude exemplaar opdat het juiste lager gebruiÈt wordt. Dit in
verbahd met het toepassen van' diverse lageimaten.

..\{.
riK

ùu. 22,
1. Ingelaste plaat 6.
2. Gleuf voor borgring , 7.
3. Contramoer 8.
4.. Bout' , 9.
5. Borgring. 10.

I

)
Doorsnede naaf (typ" C).

Pen, stelmoer I 1.
Stelmoer 72.
'Cone, buitenste lager 13.
Cup, buitenste lager 14.
Vetkeerpla.at 15.

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

Afstellen van de wiellagers volgens Afb. lg

Krik het wiel aan de juiste zijde zover- omhoog, dat de band juist vrij is van de'
grond..v:.

- Licht de verende borgring (14) met behulp van een schroeùendraaier uit de gleuf.
Schroef de naafdop (5) uit de naaf met de naafdopsleutèi.
Verwijder de splitpen (7) uit de kroonriroer (6).

- -Zet het voertuig van. de rem. 
_

- Geef het wiel een voorwaarts ifraaiende beweging en draai de kroonmoer (6)
zover aan, dat de draaiende beweging van het wiel lets stroever begint te worden.'Draai de kroonmoer (6) $et te vast aari, daar dit beschadigingen aan de loop-

" 
banen yan de lagers. tengevolge zou kunnen hebben.
Draai ,dan de u.-o., (6) Llp slag (% zeskant) terug, totdat een van de ,u,,
gleuven in.de kroonmoer (6) tegenover een van de twee kruisgewijze in de astap
geboorde splitpengaten is gekomen.
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A.fb' 23. Naaf (gemonteerd).

Tik alvorens de splitpen (7)'aan te brengen met een hamer ter plaatse van het'
buitenste làger licht óp de naaf, waardooi dit lager bii eventueel klemmen weer

. .vrijkomt.
--'DrLF de, naaf, in de lengteiichting van de as heen en weer voor controle op

axiale speling. ,

,2 Breng de spl"itpen (7) vanaf de bovenzijde aait, wqarbij de \op juist i-n een van
de- gÉ.tr"tt- van .de' asmoer moet komen te:liggen. De .uiteinden van de splitpen
daaina uit elkaar drijven.

F' Vul d" rràufd"ó t5i í"ó; ca..f deel mqt nieuw vet en,monteer deze, waarna de

bórgring '( 14) àangebracht wordt. Het ene omgebogen einde vqn de b-otOring ll+l
kari dan door de 

-beide 
tegenover elkaar liggende qaatjes in de naaf, en naafdop

gevoerd 'worden
Tenslotte nogmaals nagaan of het wiel soepel en geruisloos loopt, Het mget lang-

. zaam schommelend tot, stilstand komen.
. a.

,' Afstellgn van de wiellagers volgens Afbn. 2l en 22
Verwijder de naafdop of naafdeksel. .

-> Draai de borgmoer los en verwijder de borgring.
É,i de afstelling van :dit type naven dient ;"; a"" Uorgrnoer (10 in Afb. 2l en 7 in
Aib. 22) een alz tot rls slag terug te draaien, nei het aandraaien van de bo-rgmoer.

Het wiel moet liCht draaien en zeker niet aanlopen.
Bij dit type: fldV€n mogen alleen de rollagers góed ingevet lvorden _en nog wat vet
in- de naafdop. Verder dus de naaf niet mèt 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 -oét in de gl",ri'.run de astap vallen," terwijl in, één vaq de gaaties
van de borgring de borgpen 

- 
moet vallen, welke in de borgmoer _bevestigd is.

Eventueel de bbrgmoer-nog iefs losser draaien. Denk er aan dat het bgter is een
rollager iets te los af te stellen dan" te vasf. Breng na het aanbrengen^van de 'borgring
de bórgplaat en/of contramoer aan (7 en 6 in Afb. 2l ep 3 in Afb. 22). -,

Sluit dó naaf af met naafdop of naafdeksel.



,.\ Onderhoud en controle
t.,

Trek regelmatig de wielmoeren,op'normale wijze na.
Controleer op geregelde tijden het warmlopen van de naven. ''

Eveneens de speling van de lagersr Eventueel opnieuw afstellen. n

Zotj ;; ";;r dat ii"t te veei vet in de naaf fr"auutt wordt,.daar dit ààiJl moeilijker
loop en stijgende 

larmteontwikkeling 
geeft.

t,
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VEREN, ASOPHANGINGEN EN RUBBER HULPVERTN

Vaste asconstructie (tYPe VW)

Beschriiving (Afbn . 24 en 25).
Vaste of doorlopende assen worden aan het chassisraam 

'beveStigd d.q.v. twee
veerpakketten, díe in lengterichting van de wagen aan het chassisraam bevestigd
*orà"". Het midden van Éet .r""rpàkk"t is bevestigd aan de as d.m:v. veerstroppgl.
Het voorste eind is d.m.v. een veeroog gemonteerd op de pen van de veerbok (d"
zq1n. veeras) aan het chassisraam. Het andere einde van het veerpakket is d.m.v. eeq

sÉepeind oi sleepoog aan llet chassiSraam opgehanget. ;

b;;";rblud"tt 
"àtf 

i"otderi op hun plaats gbhouden door twee of meer veerbeugels.
Bij de veer met sleepeind is een rubberrol gemonteerd, welke als aanslag dienst'doet
bif het terugvereR. Aàn de andere zijde zijn de veerogel opgehangen-in twee-rubber-
búrr"n. Bo'Jen de veer bevindt zich soms nog een iubber aanslag bevestigd d.m.v.
een bout.

Afb, 24, Ophanging draagveer (vóór). Afb. 25. Ophanging draagveer (achter).

Beschrijving
Bi; deze constru ctie zijnde veren dwars (in de breedJ") onder d-. *p.qen aangebracht.
Hót 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
opgehungen. Aan de "voor- en achterzijde is een vee.r gemonteerd.

Het pÉt delen van het wielstel (Afb. 26).
Teneinde de binnenwielen van het asstel te kunnen vervangen, dient men als volgt
te handelen: t
.- 

-V;;u"r 
de borgstang tussen de wielen.

Krik het wielstel òp door onder de veer en zo dicht mogelijk bii het midden een
krik tè plaatsen, zódat de veren aan de gewenste zijde geheel ontspannen worden.
Dit is nbdig om het wielstel om het hart van de pendelaskoker te kunnen wentelen.

-- Bij vacuut* en luchtdruk-mechanisctie remmen moeten de aansluitingen van dé
remleidingen aan de remcilinders verwijderd worden.

,* Bij hydràulische reinmen 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 *otóètt, 4rr de pijl op ,het insiructieplaatje "boven ,op . de pendelaskoker dient

il,
f,
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,
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1.

Pendelen van het wielstel (SW- en STW -tyw aanhangrvagens).

' naar boven te wijzen. Dit om te voorkomen dat de remslanqen bii hvdraulisch
beremde SWi en STW-àu'nà"g*ug"* é"mir.t;";ú;d;;;id worden.

- pluit bii vacuurir- of luchtdruk-mlchanische remmen de iemleidingen wederom aan.
7 Brèng ,de borgstang tussen de wielen aan.

'Tandemaseonstructie (type TW)

Afb. 27, Veerophangrng van tandemas (type TW).
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Beschrijving(Afb.27). . ' 1'

De veren voor tandemasonderstellen zijn zodanig opgehangen' dat het midden- van de

;;;".'b;;estigd is aan een dwarsligger van het cliassisraam, terwijl de. uideiqden beves'

tigd ziin aai;"rd;ri"""ti;t f,"t 
"óórste 

en achterste juk van het tandemstel. De vèren

)iii d.'À..r. veerschommels aan de asjukken - opgghangen. 
-

it;-"ri"f.f."o "n 
veerschommels -ziin íun hun Ueide_uileinden scharnierbaai, waardoor

een zee6o"p"i *"rk"rrd geheel wordt verkre,gen.' In" totaal zii\-i.o verband daarmede

;;; ;lk; ,iil" van de wa{en negen scharnierpunteî aany ezig. Hiertoe is een centrale

.À"'i"gaanbeide'zijdenvandewagen,tussendespatborden,toegepast.'
t"

r Tandemasconstructie (fype 'LT\M)

Beschrijving (Afb. 28)

Dit type tandemasonderstel' is zeer eenvoudig yan constructie. Het onderstel is

1"h""í ì" t"UÉLt,'"ú"À;iig"tt, *uurdóor-smerin{ ovèrbodlg ygtd!, Het vee-rpakket is
itt het midden aah 

- de vèeras bevestigd .d.m.v.. twee klemblokken,. waartussen de

rubber-lagering gekleind wordt. Aan de uiteinden van de veer ziin de, assen beves-
tigd, óók" d.m.-v. veerstroppen. Tussen de as en veerplaat bevindt zich een rubbér-
piaat. De centrale doorlópende yeeras, welke a-an het midden van het veerpakket
ir bevestigd, is aan het éhassisraam gemonteerd via twee consoles. Deze "consoles

worden om de .veeras geklemd d.m.v.' twee bouten. Deze bouten dienen zeeî .vast

aangedraaid te' zijn; zodat verdraaiing absoluut 
. 
onmogelijk is. 

!

A,fb. 28. LTW.ondlerstel compleet.
..

Algemeen onderhoud van veren
Controle.
.- Controleer regelmatig of de veerbladen haarscheurtjes of beschadigingen vertonen.
.- Haal de moeren op de veerstroppen regelmatig 

_ 
aan.

,- Controleer de. lageibussen- in da veerogèn en scharnierpunten op ;beschadigingen.
Eventueel laten vernieuwen.

- D;;;i-"""";;;; j" b;uten en moeren, welke dogr de veerog€D, veerschommels en

scharnierogenilzitten, regelmatig vast. Zo ook de veerophapging met sleepeinde.
De moer iir tr"t vàste silharnierpun! dient zeer stevig -a9nge_draaid 

te ziin. 
:

,- C;"ttoleer elke 10.009 tm ae tóestand van de rubbeidelen. Indien deze uitgeslagen

;ztinmoe|eni"""*iddellijkwoidenvervangen..
Zorg er voor dat de rubberdelen n-iet met vet, olie of. benzlne ln aanraki"g 59g-e1.
Coniroleer of de bouten.die de consoles om de,veeras-klemmen (bij typg LTW)
nog gogd vast zitten; alsmede de 'beyestigind' vàn assen en veren. Dit 'dient

regelmatig te geschieden.

compleet.
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Smering.

Een eerste vereiste voor het onderhoud -is
delen. Raadpleeg hiertoe de smeerkaart van
alle andere typen aanhangwagens achter in

een iregelmafige smering van de vitale
de betreffende aanhangwdgen, 'fucjlke met'dit 

boekje zljn gpgenomen.

Rubber hulpveren

Algem€€r"
Als speciale vering wordt bij de diverse aanhangwagens een ho'llé rubberveer boven
het' veerpakket gemonteerd. lDeze is hol ditgevoerd en, heeft aan de bovenzijde e'en

conisch gat, waarin een conisch vulstuk past. Door dit vulstuk loopt de bout wdar-
mede de veer.aan fret chassisraam bevestigd wordt en wel boven het.midden'van het

ifi,Httor;";:l:lHi;'eerr, dar de ,,rbb.r"ù"", insectrukr **or, zat dezerubberveer
als hulpveer dienst gaan doen. De lucht in de ìveer zal samengedrukt ivorden en
zoekt een uitweg. Dit geschiedt via een gat in de drukplaat, welke boven op de
veerplaat gelast is.

liOnderhoud. ;

Maak de rubberveer nooit schoon in benzine, 'petroleum of dieselolie, daar d,eze
rubber aantasten. Contioleèr règelmatig of het ?ubber niet gescheurd en de bout
beschadigd is .(bevestiging). Zorg er inlieder geval voor dat het gat in de drukplaat
open is, anders zott de rubberveer kunnen openbarsten bij een flinke indrukking.

, tr

,tr

'ili
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D.AF VACUUM-POSII'IEF REMSYSTEEM :. ' .

.: Beschriiving (Afb"i 29.,. 
_ 

', 
,'-

Het vaeugm-positièf remsysteem wordt door DAF als staàdaard vacuum iemsysteem
ge"lontee-rd. -Bij 

.wacuu-m-pgsitieve remmen wordt de 'volledige hoeveelheid ,,ondei-
druk" oebruikt als remkracht.
Op de-voorwagen zijn ten behoeve van het remsysteem úoor de volg.úagen extra
gemonteerd en aangesloten: / .;

- de Vacuum-aansluitleiding (l) vanaf -de motorzuigbuis-of .vàcuumpomp. , :.

- de. vacuur4;aansluitléiding (2) naer de reúrbekrachtiger met een afiàkkìng -van.de.
ya.cuggle\ling ,.Jbji een tweeileiding-systeem) rechtstrègks . naar. de 

_ 
vol(Jwagen

( -t- --|---l- - lijn).

- Èet handre-.,ettiiél 141.

- de verdeelklep (5).

- de vacuummeter (8), Í '
- het bedieningsveniiei {6) en de vacuum-remkrachtregelaai (7), indien gemonteerd.
De doorverbinding.;van+:het renisysteem,i-vàri "voórwagei. naar volgWagen - gesehiedt
d.m.v, zelfsluitende siÈlkoppelingeri l0 eri llj" ;'- ';; . " - . 

. '

Op de volgwageî ziin gemonteerd:
. - de.vàcuumketel (13) met teiugslagklep'(12). 'i -.' ' '.:
- het snelremventiei. (i4).
-.dévacuum-remcilinder'(l5)enhydiauiischehoofdremcilioder(16)...Bij volgwagens uitgevoerd metl het tweeJeiding'vu.,ru--po.iti"rr" ràmJystee-, diènen .

de aansluitkoppelingen zo te zijn gemonteerd, dat de reinslangen g'ei<rúisd worden
aang-esloten. fliertoe -zijn tevens de koppelingen verschillend uitgevoerd, zodaE verkeerd .

aansluiteh.onmogelijk is.'
Bil dit remsysteem kunfign de remdrrikken op eervoudige'wíjze qorden geregèld
d.m.v. de vacuum-remkrachtregelaar (7) met- bèdieningsventiei 101, welkel laa-tste
op het dashbord van de yoorwagen is gemonteerd. O"i" ""i""-)"é.t ru"trtr"q"ruut
behoort niet tot de standaard uitrusting, doch dient te *orden bemonteerd, indien
het totaalgewicht van de.volgwagen het totaalgewicht.van de"voo.rwagvr over-
schrijdt (wettelijk voorgeschreven ).

Wer!{ng (Afb. 29). .' ,

Het benodigde vacuum kan zowel ontle'end worden àan het 'inlaatspr'uitstuk, als. aan
een vacuumpomp. get gedeelte waar vacuirm heerst tijdens normaal íi;den (ongereqrd)
is aangegeven in de gele kleur. De blauwe kleur geeft die plaatsen àan wuuibuii"tr,
lucht aanwezig is, terwijl de groene kleur het hydraulisóh gedeelte aantoont.-Het
aanleggeri van dé'remmen zal geschieden, indien in, meer of mindere mate buitenlucht
in de leidingen zal wgiden toegelaten.
Bil het intrappen van het iempedaal zal èen hydraulische druk opqebouwd worden
iI de lelding, welke in-d" \"p van de verdeelklep (5) uitkomt (he[ groene gedeelte).
D. oor de hydraulische druk in de ve-rdeelklep woidt de plunjer naar béneden lewogeh,
de .vacuum-toevoerlgiding wo-rdt afgesloten en vervólgens' 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 vacuum-remkrachtregelaar. De mate van.toegelaten-buitén-
lucht is afhankelilk van de mate van berèmmiig met het rempedaal. "
De buitenluiht zil nu in het sneliemventiel (14) -onder 

het b""à"sià Àembraan komen
en dit omhopgdrukken. Heú onderste membraan zal daàrdoor omÉooggetrokken
worden en dus de beide blauwe gedeelten worden gescheiden. -:
Door het nog veider omhòoggaàn van.het bndèrste'membiaan zal.het ondirsté
ventiel van zijn zitting komen en dus vacuum (geel) in de leiding riaar vacuumrem-
cilinder toelaten. Het snelrèmventiel (14) heeft dan de stand ingeriomen, zoals uiterst
rèchts-apart is getekend, hetgeen dus uiteindelijk ook een.evenwichtstoestand oplévert
bij vol remmen.
Èí; -ìtig "".m"n heerst er eeri evenwichtstoestand tussen vacuum eo buiienidcht,
zoals'gestree!tblauw-geelis-aangegevenindeI4iddelstesituatie.
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Het blauwe gedeeltei (buitenlucht) in de'vacuumreÀcilinder iechts van.het membraan
is.nu dus vacuum (geel) gworden, waardoor de remcilinderstang door de buitenlucht,
welke links aanwezig is; 'naar: rechts wordt bewogen.
De zuiger in de hydraulische remcilinder -beweggt nu naar links, waardoor {e zuigers
van de wielremcilinders uit elkaar gaan en de wielremmen worden aangelegd.
Om' de volgwagen te doenipemmen met behulp van .de handrem rry_ordt dè handgrèep
boven op het handrernventiel" (4) een kwart slag verd(aaid. 'Hierdoor wordt de
binnenste schuifbarè plunjer omhooggetrokken; sluit eerst de vacuumleiding af en
Iicht daarna het ventiel op waardoor buitenlucht (blauw) via het filter !n.de leiding
naar de verdeelklep kan stromen. De verdeelklep (5 ) laat de buitenlucht normaal
doorstromen. De werking is verder geli;k 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 afkoppelén, dan wordt IA0'o/o buitenlucht in het
remsysteem toegelaten .en vindt de volledige beremming plaats.
Om de afgekoppelde wagen dan Weer van de rein te zetten, moet het-snelrèmventiel
(14) belucht worden, door aan het ringetje van de beluchtingsklep opzij van het snel-

' remventiel te. trBkkgn;.:; J

De Vacuum,remkiaghttàgelaar (7), welke niet als standaard. gemonteerd 'frordt, 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-reffikrachtregelaar (7). Oiider het membraan is vacuum
aanwezig en dus wordt dit membraan naar beneden gedrukt, waardgor de klep onder
in het huis getleeJ open- komt te staan,,Bii remmen (getekend is de ongeremde stand)' kan Éierdooi ae buitenlucht vrijuit dooistroriren.. .

W;tdt dé itrop= van ft.t ù.aieniîfsventiel (6i evenwel uitgedradid, dan zal de buiten-
lucht enigszins afgeknepen worden (gereduceerde beremming),, terwijl -anderzijds
yacuum in dezelfde leiding wordt toegelaten. Hierdoor wordt de druk béven het
grote membraàn'in de vacuum-remkrachtregelaar (7) kleirrer, het membraan gaat wat
ómhoog, waardoor de klep onder in het huìs tengevolge van de veerdruk gelégenheid
krijgt óm oó'k eeà meer gesloten stand in te nemen. Bil rempen zal 'er nu minder
buitenlucht vià de klep kunnen passeren, waardoor de remdruk kleiner is, dan wanneer
de knop van het bedieningsventiel geheel'ingedraaid is. 

.

De aaisluitingen bii een twee-leiding-remsysteem zijn d.m.v. een *---*-+- liil
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) verbondeir. Wordt in deze leiding
lircht" toegelaten, dan zal de wagen onmiddellijk" remmen, '

De leiding via snelkoppeling ( 1 1 ) wordt d9 constante vacuumleiding, genoemd en
v.erbindt Ae vacuumketel van voorwagen (3) en volgwagen (13) rechtstreeks met
elkaar via 'een. terugslagklep (12).

:1. : Storingen
Geen remwerking. i

?" S:Í?5r"*l'g,1"*;ll'J"ÍJl; aanwezig i, door ;" kijken op de vacuummeter

AIb, 29, Principe schema

1. Aansluiting vacuumpomp of inlaat-
spruitstuk

2. Aansluìting rembekrachtiger /

3. Vacuuniketel (voorwagen)
4. Handremventiel
5. - Verdèelklep
6. Bedieningsventiel .
7. Vacuum-remkrachtregelaar
8. Vacuummeter
9. (niet v?n toepassing) - , 

,

40'

v?cuum.positief rems/steem.

1ù Snelkoppeling
(één- of twee-leiding-systeem)

1 1. Snelkoppeling
( twee.leiding-systeem )

72. Terugslagklep
13. Vacuumketel
14. Snelremventiel
15. Vacuum-remcilinder
16. Hydraulische remcilinder
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(dashbord) of door àan het ringetje van de beluchtingsklep opzii van het snelrem,
ventiel (14) te trekke.n, zòdat mèn weèt of de foui in de voórwag"" 

"i 
i" dL

volgwagen ligt.
2. Geen remvloeistofdruk op de plunjer boven in de verdeelklep (5), De oorzaak

kan- zijr een lekke leiding of eén lószittende nippel. Nadat aií 
"àrúotp"n 

is moet
de.leiding ontluchr y*d.* .(zie hiervoor, ondéi het ho<ifdstuk -wÉti"--*"i.
P:I-i:- l:l-ogelij,k dat dq storing. zft inde hydrauli"cte toàfàrei.ifì"a", 1o"aé,het'rempedaal). Waarschuw in dit qeval de deàler.

3. De plunjer boven. in de verdeelklep-(5) st{t inwendig op de geleidingsplaat'bij
, het-naar beneden gaan en kan niet verder..Roep de hulp in van-.de dea-lei.{. lndien,ner.genl .9q of bij de verdeelklep (5) remvloeistóflekkage te bespeuren is,

oan'lekt cle atclichting inwendig- en wórdt de remvloeistof .dus naar de vacuum-
ketel gezogen' dus remvloeisto erlies, hetgeen .men \an .""t.ó1"r""- door het
voorraadtankje van de remvloeistof te controleren. Ga zelf nooit aah de verdeel-
t<!ep ()) repareren, doch laat dit de dealer doen.

5. 'Te weinig reTvloeistof in het voorraadtankje van de hydraulische remcilinder (16),
waardoor lucht wordt aangezogen en er geen druk óp de wielremciiird;.; È;r"t:

. ._ lijvullen en ontluchten (zie ondtr het hoof=dstuk ;,Wieiremment'1.- 
-------- 

"6. Dermanchet.in de hydraulische remcilinder (16) ir t"t. nil"ioóistof. lekt dan aan
_ de achter,zijde van de hydrarilische remcilinder. wàarschuw een dèaler.z. l:rnstige lekkage.in.4e-wielremcilinders ciJ in de leidingen er naar toe. Laat een

qeqle.r onmiddellijk de_beschadigde delen vervangèn. Ak noodmaatreoel kan men
de vroeistollèiding naai- de betrokken wielremcilinder. plat slaan om 

-verder 
rem-. vloeistotverlies te voorkomen..

8. Bemvoeringen te- ver versleten (zie onder het hoofdstuk ,,'wielremmen").:v. Etr'n te flauwe beremming van de volgwagen is. een gevolg van een lekkende
terugslagklep (12).

Re-',"en _bliiverr_l.rangen (slepen) na de bere-n ing.
I'_ Het handremvèntiel'{4) op de,voorwagen is te stràk afgesteld. Draai hiertoe de- twee contra-moeren boven op h-et ventier iets ros.en.proÉe"r n.go,ualr, i;;t;k

_ daarna een dealef de nieuwó afstelling controleren.
2: P:.b,lijft e.ep te grote restdruk in ae""etààa1l"p--(5) achter, afkomstig van de

hootdremcilinder onder het voitpedaal. Dt kan 
-in 

noodgevallen na eikle berem_ming verhólpen worden door de ontluchtingsnippel_ boven-op de verdeelklep evenIos te draaietr, waardoor men minder druk- in'de kop knjgfl a".t 
-luui-,a" 

a"ut".dit onverwijld' nazien:
3. Lekkage in'de verbinding tussen truck en aanhangwàgen. Waarschuw onmiddellijk

.een dealer. ook in de snelkoppelingen (10) kan-luch1 birinendringen. vervang in
dit geval de snelkoppeling.

4. onjuiste welking van het rsnelremventier, ook dit mag alleen gerepareerd wordendoor de dealer.
S. Vera"i U"rtaat'de mo.geli;kheid. dat het membraan in de vacuumremcilinder lek is,

waardoor men vacuum verliest. La:it het membraan z" spoedig-À;!èììjl:""ì"i"u*"".

Remm,eniblòkkeren plotseling bii het'nernnen..
De oor3"aak hiervàn ligt in het snelremventiel (14) . I aat een dealei onmiddellijk
het snelremventiel -ondèrzoeken.

Natte remvoeringen. Na enkele remmingen is dit dan weer verdweflefl.

Onderhoud
Het vacuum-positieve remsysteem behoeft weinig onderhoud. Smeer regelmatig de
hefboomoverbrengíng tussen vacuum-remcilinder Ln hydraulische remcilinder' door.
Controleer . regelmatig -. het remvloeistof-peil in het voorraadtankje boven op de
hydraulische remcilindgl en tevens die 

-van 
de voorwagen ondei het voetpèdaal

(bijvullen met remvloeistof' HD SAE 70R3). :

1.

2.

i
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DAF LUCHTDRUK,REMSYSTEEM

Beschrijving

Nàarmate de wieldrukken van voertuigen toenemen, moet eveneens de kracht,'nodig
i*"- ["i ult"-men, groter worden. Daàrom past DA,F dan ook lúchtdiukbekiachtigde
.*-"r, toe op haar 

-zware 
aanhangwagens, omdat bij vacuumbekrachtigde remmen de

remcilinders hi"trroo" te grote afmetingen.zouden moeten hebben om-de benodigde
remkracht nog te kunnen leveren.
Dit luchtdruklremsysteefoi is niet eenvoudig. Dit zal ook blijken uit de lrieronder vol-
oende beschriiving. Dit betekent dat het onderhoud en'de reparatiesvan het luchtdruk-
ivsteem, voo" zol"t hier niet beschreven, alléén, door, vakkundige-n màg geschieden.

ianseziei de werking van het luchtdruk é'én- ,en iwgeJeiding-systee'i belangrijk
versèhillend is, ztillen hier4a de beide systemen afzonderlijk.,worden behandeld.

Werking éénJeiding;reinsysteenl:' (Afb, 30)
Het één-leiding-remgysteem is opgebouwd uit de volgende 'delen: "

Bii I wordt dJluchtdruk van dé voorwagen via de afsluitkraan (2) en de koppelings-
koppen (3) naar de volgwagen gevoerd. De luchtdruk komt bif- M in het reactie'

"eir[i"t 
(4)' en drukt het bovènste .membraan aan {e zijkanten omlaag, waardoor de

luchtdrui< via V naar de voorraadkefel (6) kan stromen' -
In het onderste gedeelte van 'het reactieventiel (4) staat de -buitenlircht (blauw),
evenals in de remlrachtregelaar (5). De remkrachtregelaàr-heeft een hefbocim, waar-
mede de iiate van beremming geregeld.kan -worden, n.1..,,Vollast'l, ,,Hàlblast",',,Leer:'
en ,,f,ósen". In de luchtremiil-indàr (7) bevindt zich'normaal links en rechts van
het membraan buitenlucht. De luchtremcilinder ,is verbonden.'aan de hydràulische
remciliirdei (8) vanwaar de hydraulische leiding- naar de wielier-niilinders loopt
(groen).
Bij lucLtdruk-mechànische .remmen is. een snellosqep (9) tusseri de luchtremciiinder
(.lb) en de remkrachtregelaar" (5) ingebouwd, Deze 'dient om na het regrmen de
druk in de leiding snel te kunnen afvoeién om .slépende remmen te voorkomel.' '

Bil het remmen 2al het volgende geschieden:
Door het intrappen van de voetrem zal de druk in de leiding (!)';en dus ook boverr
in h'et reactievóritiet (+) wegvallen (ontluchten van.de leiding). Hierdoor zal de'druk
uit de luchtvoorraadketel (6) het bovenste .membraan in 'hét reactieventiel (4) 

.

omhoogdrukken. De hieraan bevestigde stang zal het onderste zuigergedeelte omhoog-
trekken-,'waardoor djt met de...bovenkant tegen het ventiel,(gekruisd aangegeven

sedeelte) drukt,''hierieqen afsluit'en ooÉ dit ventiel- op zijn bèurt.opdrukt. Nu kan
e;-d;k'rrit' d. *roott"àdketel via het onderste gedéelte van het reactieventiel naar
de remkrachtreqelaar stromen.en vervolgens naar de luchtremcilinder (7)'-WaarVan
d;;ié;;-d;ìàuiti"t.-iul béwegen. Óoor deze beweging zal in de hydraulischè
leiding-naar.de' wielremcilinders een druk opgebouwd worden die overg:bracht wordt
op dà wielremcilinders; waardoor de remschoeneri gaan aanliggen. Bil luchtdruk-
mechanísche remmen zal de druk via de snellosklep (9) in de. luchtremcilinder (10)
komen, waardooi de zuiger hierin ook naar links verplaatst zal worden. Flierdoor
zal de nbkkenas verdraalen en de S-nok die daar een'geheel mee yormt, zal de
remschoenen tegen de remtrommel aandrukken.' i '

De mate van blremming van de volgwagen geschiedt.door de'mate van beierrlmin$
met het rempedaal van de voorwagen, m.a.w.' de mate van ontluchting- Van'de toevoei-
leiding ( I ) doet het reactievéntiel in gelijke mate,omschakelèn, zodat de juiste hoeveel-
heid druk door de vooiraadketel woldt afgegeveri. .--
De rnaximale druk aan de remcilindèr gele'vJ"d, zal, d.m.v. de. iimkrachtregelaar'(5)
qereqeld kirnnen worden en ùel door de hefboom in stand ,,Vollast" (volbeladen),
;Haiblast".(half beladen) of ,,Leer" {leeg) te zetten. In.deze standen wordt respec-
tievelijk steeds minder luchtdruk naàr de luchtremcilinder'doo-rgelaten. ' 

.

De stànd ,,L6senl' (lossen). dient er voor, om wanneer de volgivSgeir geparkeerd'staat
(de volgwagen staat dan immers automatisch'òp de iem), de remnien vrij te kuirnen
zetten. IVlocÉt de verbinding tussen v-oorwagen-vo:lgwagen tijden's-het rijden. plotseling '

onklaar raken, zodat de volgwagen losraakt, dan zal deze onmiddellijk gaan remmen.
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' 3lì A,fb. 30. Principe schema

1. Aansluiting van compressor
2. Afsluitkraan
3. Koppeling
4. Reactieventiel
5 . Remkra-c-htre,gelq.ar
6. Luchtketel "'"'- J

7. Luchtremcilind";- "

8. Hydraulische remcilinder

luchtdruk"fq:ysteem ((én-lading ) .

g. Snellosi<lep .

10. Luchtremcilinder

M. Aansluiting luchtleiding :

V. Aansluiting van reactieventiel naar- 
luchtketel

Z. Aansluiting . van ,rerirkrachtregelaar
naar luchtremcilinder

lllìltl
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ImmerS de koppelingskoppeh (3) zijn dan van elkaar gescheiden, daardoor de druli
in de-'leiding van koppelingskop (3) naar reactieventiel (4) plotseling wegvalt en
men'dèzelfde'situatie krijgt als.bij normaal rem'len, dus I0016 beremming.
Zoals hiervoor al gezegd.kunnen dé remmen.dan vrijgèzet worden, door de handgreep
van de remkrachtregelaar,'(5)' in de stand ,,[:ósen" te zetteir. Hierdoor k4o de holle

.drukstaqg zdkkért, het veritiel .boven in dè kop sluit zich en de luchtdruk kan via de
do.orboring onder uit de remkrachtlegelaar ontsnappen.

Werking twee.leiding-rensysteen (Afb. 31) . - ,

Bij het-twee-leiding-systeem trèft men twee leidingen aan, één voor.dé drùk in de -
luchtkétel (7) -op constante waarde te houden (có4stante drukleiding) en één ivelke

. voor dè beremmiig zorgt, de. zgn. comrhairdoleiiljng, Het reactiéúentiel- (5) -is van'een ander type als.bij het éénJeiding-Éystèeni; De remkrachtregelaar daarentegen is
alleen op andere waardèrr afgesteld..Verder is een handremventiel (1) opgenómen.
Indien van de voétrem gebruik wordt'gemaakt, dan zal de werking van de diverse
delen als volgt plaats vinden:
De constante"drukleidin; V 

t(geel). 
zal tijdenS,-het remmen en rijden precies dezelfde

functie blijven uitoeferien, n.l. het'op druk houden van de luchtketel. (7). Bij'het
bedieneq van de .voetrem zal er druk in de comma{rdoleiding M .toeg'elatén worden.' Deze stroomt dan via de kogelklep (2), de-afslúitkraan'(3). en de koppelingskop (4)
naar de aànsluiting Zm'van het ieactieventiel (5), De.luchtdruk gaat hier naar
beqgden langs de ventielstang, door de gaatjes úan de membraqnplaat en. drukt de
onderste membiaan naar beneden (er onder'is immers een lagière druk, n.l. buiteh- .

lucht). Dit membraan drukt op zijn bgurt. tegen'het onderste-ventiel, waardoor dit',
opent en de druk vanuit' de voorraadketel. (7) toestroomt.
HeJ opderste gedeelte van het ventiel.komt nu ook geheel onder dru! te Staan (al
het blarrw wordt dan geel)i De lucht.yerplaqtst zích nu. via de remkiachtregelaar (6)
naar de luchtremcilinders .(E qf 11). -Wat betrèft dè werking van de i'emkracht-'regelaar (6), zie de beschrijvirrg onder het. éénJeiding-systeep. . .i j.

De luchtremcilihdèrs zorgen verder' voor de beremming (hydraulisch of mechanisch)'.'
Na het remmen moet de druk.zó snel mogelijk ontwijkenofwel via de snellosklep' (10)
ofwel via het reattieventief (5), en wel op-de volgende manier: ..-
Doordat iru de luchtdruk boven het grote merhbiaan;is weggevallen (in,de commando-
leiding heeist nu immers weei buitenlucbt), zal het onderste ventiel zich sluiten,
waardoor de toevoer van lucht uit ketel (7) via aànsluiting V is afgesneden. De diuk
onder hgt membraan zal dit membraàn orrhoogdrukken..en,via het"kanaaltje hierin
over de afdichtrand^naar buiten úia.het filter É.ttneo ontwijken..
Vanvgeg.e dg '4icering in de tekening -is slechts één kanaaltjè duidelijk zichtbaar, n.l.
réchts in het 'hoekje, vlak boven de afdichtring. De .verbiriding mèt de buitenlucht
(via filter) is getekend links. in de tekening, recht boven de pijl.
Het smalle kanaaltje, dat ongeveer in het midden van'het gfote membraan te zièn is,
dient voor d9 nivellering van de drukken bòven en onder het membraaii. Indien de
volgwagen van dg voorwagen mocht.losràken, b.v. tengevolge.van een ongeluk; dan
zullen de-koppelingskoppen van elkaar komen of het breken van de slàngen, waar-
doorde'noodreminwerkingtreedt.Ditgebeurtalsvolgt:

'De constante drukleiding V zal ritr worden ontlucht alsook boven in het reactie-
ventiel (bij M), het mehbraan. Onder dit.inembraan staat echter de druk uit'de
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Tekstvak
Deze pagina bevat een tekening van het remsysteem, echter door de grootte van de pagina staat deze tekening nu onderaan de bladzijdes.Deze pagina`s hebben de pagina nummers 81 en 82.
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Afb. 31, PrinciPe schema

Handremventiel
!T'wee-wegkleP

Afsluitkranen
Koppeling,en
Reactieventiel Í

Remkrachtregelaar
[:uchtketel
Luchtremcilinder
Hydraulische remcilinder
SnelloskleP
Luchtremcilinder

luchtdruk;rems steem (twee-leidi"g) r r

, -/'

V. Aansluiting van cgmPressor
V. f<"pP"fing"voottuuatéiding
V. Aanlluiting van reactieventiel 4aar

. "luchtketel " i

M.' Aansluiting van commandoleiding ,

"C. ,Commandoleiding
. ,iZ*^,'Aànsluiting - commandoleiding aan

. reactieventiel
Z)- B.edieningsleiding tiij het remmen

luchtkeiel (via V). Hehriremb'r.aansvoràt:nu:omÀoo6igeilrukt;waardoo, ook de hierqan
'úvestigde'ventieistang ' (welke docirboord:is): omhoog'gaat' ' , ., r
óì1r""ii"trtu"g sluit il:e opening af boven hei grote membraan..De dnik kan nu-langs

l"';"d";l;;iian het bovensté membraan erivia de dobrboring in de ventiglstqng

1n* ;;;;i; komen boven het grote rirembraan- Dit grote mem_braan drukt naar

beneden, het onderste ventiel gaat qpen en'druklucht_kan.nu zoals btt normaar remmen

í""iì"'fr.ft,temcilinders strolnen. b" r"-^"o kunrien ook aàngelegd worden d.m.v.

iili'r,Iia""ì,r-te"ii"t-lii.-nai"" de hefboom hiervan een kw4rt sl?g gedraaid wordt,

ffi;il;-;;;;;i.ild o'i't'ooss"a*kt. wordèn -(d'mrv' de koseD. Het verdraaien

ffi ;; t"tUoà* g"r.Èi"dt meàÈanisch vahuit dà tabine. Geheel onder aan deze

"I"ti"f.,.r.q-"il "eri 
ufdi.htplaat, welke door het omhooggaan de bu.itenlucht afsniidt

"àtì'ilt .Vit"à11. i"g".1ijL";tild wordt het iets g-rotere ventiel van zijn zitting gelicht'

b" l".htd'i"t uit. de ;òhstaníe -voorraailleiding V stroómt nu via het'handremventiel

;"';;-i;;iktó-1ij i" J" .".-andoleiding. be werking is verder precies hetzelfde

als bii het norriraal remmen- met het rempedaal.

ú""rr"t"*i"g: Vergeet nooit na gebruit te- hebben gemaakt van de handrem deze

weer vrij te zettenidaai'anders de volgwagen op de rem zal blij_ven'- 
tiàÀ". Cónholeer eveneens of de hefboòrh van de,remkracht-reg-elaar
in de stanJ "Lot"ti" sfaat' zo il''zet'deze d'"n in de stand afhan-' 
t<eiiit< van dó belading. V-erpe-e! niet de luchtkraner-r bp de voor-
*ug"r, ou aansl,titing'van- dé slangen te. opendn'.De ,vèrbindings-. 
slaigep'.tússen,,voorivagen efi-volgwageri dienen aliild gekruist te

' 
*utn:'unng"ot'' 

5toringen
'Geen 

remwerking. ' t
1. Controleer eerst op de meter of er voldoende druk in de ketels aanrvrczig-is.'ook
' kan men dit controlereh door even het afblaasventiei van de luchtketel (7) te

,.- 3o."li"i" bedieninsskranen (3 in Afb. 31 of'2 in Afb. 30) open?

'3, Controleer of de helboom van de remkrachtregelaar, in de stand .,,Lósen" staat.
-' Z; j":ti;; À""i a"""-i" ?àrr .,.àr, de andere drie"standen gezet worden, afhaukelijk

vair de beladinq.
4. Is er.voldoende remvioeistof aanwezig in het voorraadtanlije't Zo niet, dan !i!-

vullen ,met remvloèÌstof HD (SAE 7ÓR3) en ontluchten (iie onder het hoofd-
stuk ,,Wielremmen").

5. Lekkaqe tfrlde vloeistolleiding of in de wielremcilinders. Sla voor nood de leiding- 
;i.hi-:; àniluchr het systee-m. 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 verslqtèn. Vernieuw de igmvoering:
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Rem,men bliiven'"hangen (strepen), t . beremming.

1, Is. van d'e rerilùchtketel van.'de'voorwagen qteeds tijdig'water' afgeblazen? Dog '

dit dan"alsnog door het afblaàsventiél aan de ondqrzijde.van {e ketel even te
openen... ' | .r. t 

.

2.'Neem de koppelingskop .bij het één.leiding-systeem los, traf op de rem' eri contio-
leer met geopèride-kraantof'dà druk-in de koppelingskop geheel ;wegvalt. Is dit

' het-gevàf dàn moet als dè rem losgelaten wordt de volle druk..weer.op de
:'kopielingskbpliomen'Zo.iiet,dan'ligtdefoutindev.oorwageir.'

Bi; 
-het 

iwee-leiding-syèÈ9rir moet de koppelingskop van -de conimandoleiding
wordeq losgehomeri. AliÈ ilàn het rempedaal ingetrapt wordt, moet' hierin druk

' opgebouwd rvòrdén. Wordt de rem. daarna losgelaten, dair moet de druk hièrin
weir geheel wegvallen. Waarschuw ònverwijld de dichtstbijzijhde dealer:

3. Controleei of de diuti-.:in'-dè"luchtrerncilinderna het remmen-ggheel vegvalt.
Doe. dit als volgi:,Rem'bedienen, dàarna rempedaal loslaten en dan dq.nippel aaq

-de luchtrempilinder, waàr de'luchtleidirig er'!n-:.ga4t, l-osdraaien. Ontsnàpt_er .dan
via de'{oÉdèdraaide nippel lucht; dan is dus de druk in de luchtremcilihder nog
niet getÉ'eliweggevallett,..waardoor de remnien blilven slepen. De oòrzaak zit dàn'
in hàt reactievèntiel,. welke door de dealer onmiddellijk gerepareeld dieqt, te
wòrden. I -- :

4, Bij'mechanische remméq..controleren of de bedieningsstang én nokkenàs gded terug-
' komen na:de berèmming. Dit is:ee,n kwe6tie van. smering.

. 5. Oorzaak'vàn slepende rerirnien kan ook èén kwestie van v-erstopté ontluchtings-
mogelijkheidzijnvansnellosk1epof.reactieventiel..'

Reinmenblokfter-èn.- : " '. - :.'
1. - Onjuiste werliing van reactieventiel-of remkraclrtregelaar. Waarschuw .een dealei'... .

2.Reriivoeri4g!s4at.Nàenkelemaien'remmèn.isdifer:ve1ùerholpei'',,

Ondgrhoud ' :

Het luchtdruk'remsysteem bghoàftt slechts weinig onderhoud. Zorg er voor dat de
luthtketels voor 's'rdotgens wordt weggereden iedere 'd?g' worden =afgebl azen, i.v.m.
het' -condenswqtqrr dat iic\ daarin yeiiamelt. . .- 

- i

Controleer voorts regelmadd of er nog .voldoende lq11il."_qr!"1!1 l"t voorraadtankle
aanwezig is. Z,o niet;-dan bilvullen met remvloeistbf HD (SAE,70R3):
Zir:g vúor een regelmatigé smering van de nokkenas met bedieniàg bil luchtdruk-
mechanische remmen.
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WIEL"\:ì.:ANDEN /

Beschrijving.
De wielen welke bij DAF-aanhangwagens gemonteerd worden, ziin van- het zage-

naamde,,scheefbed"-type rhet 5" oplopende hielzittingen.

Van wielen voor enkele montage is de inwendige bolling (maat C in Afb. 3i) rnaat-

gevend, terwijl van wielen voor dubbele montering de uitwendi6ie bolling (maat A
i" Afb. 33) maatgevend is. 9ok de boutgaten van wielen voor "enkele en dubbele

montering verschillen (zie Afbn. 34 en 35).

uitvoering 
Xii.";r".t Eirkere monrage.

., -C. Inwendige bolling

Uitvoering wiel voor
Afb. 33. Dubbele montage.

A. Uitwendige bolling B. Hartafstand banden
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Afb. 31, 'Boutgat ve!

,ETEil
wiel bii enkele montage.,

@
Afb 35. Boutgat van wiel

bij dubbele mont age".

Gemeten op de ligplaats voor de bandenhiel, mag de radiale slingering van een goed -

gemonteerd wiel niet meer bedragen dan 3,175 mm (rÀ"), terwijl de axiale slingering
gemeten aan de velqjflens eveneens niet meer dan r/E" 

^uo 
bedragen (1" -.25,4 mm).

De grootte van het wiel wordt bepaald door de te monteren banden en is ilus afhan-
kelijk van het laadvermogen, het type -as en enkele' aridere factoren. ,t . {
Bij bestelling van e,en nieuw wiel is het niet voldoende als enigé aanduiding de velg,
maat 9p te. geven. Bii 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.
4. De diameter van het centrale gat.
5. De bolling van het wiel (zie onder ,,Opmeten
De wielen zijn opgebouwd uit" een 3-delige velg (zie

Voor demontage en montage tAn een band om
,,Banden".

van de bollirig" ) .

Afb. 36).

een wiel, zie beschrijving onder
t*

SLOTRING
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{

Opmeten van de bolling. ' -
Bii een wiel zonder band legt men- een rechte lat als-raaklijn te-ge5r de yasje. zi;ring
waarna rnen de afstand meei van de lat tot de binnenkant van de wielschilf (maat B
in Afb. 37).. Vervolgens meet men de afstand tussen de randen van 'de zijrjngen in
uiterste stand (maat A in Afb. 38 ) en wordt zodoende de ,,buitenbreedtel: van de

velg verkregen. Door van de eerst verkreggn afstand de. halve buitenbredte -(rl A)
,outi d. velg af te trekken, verkrijgt men de inweniige bolling.
Wanneer eén band genionteerd is legt men de lat als raaklijn"langs de band, meet de

afstand van lat tot binnenkant qielschijf en trekt van deze maat de halve banddikte
af , na deze met een krompaiser of dergelijkb te 'hebben opgemeten.

vÍul de ilikte vÍrn de

ry@r
velgbreedte.
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Storing,en en hun oplossitg.

Het Éeerr'en weer,slingeren' van de wielen kan 'veroor zaakt worden door Îoszittende
wielmoeren. Draai dezé wièlmoere.n $oed vast en geb'ruik daarbij een weinig.veh
Obk loszittende of gebroken lageri kunnen het hgen en weer slingeren 'van de wielen
veroor2aken. Stel deze lagers" ónmiddellijk bij of laat-ze vervangen.
Indien de wielen .dbor ""à of andere ootzaai< verbogen zijn moeteà ze onmiddellijk
worden V€fVang€fi; Zonodig opnieuw .laten richten'.

Ver-vrriidering van" de

Dubbele ,of ,enkele rnontering.

f

wielen

1. Krik de aanhangwagen aan de betieffende ziide zover- op,

van de grond komt (komen).

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

Demontag,e wielen op pendelassen (Afb. 39')' .

dat het (d" ) wiel ( 

"tt 
)

het (d") wiel(.tt) af.

)

..-:

Afb. 39, Pendelen Van^het wielstel (S\M-. en STW.type aanhangrvggens).

l. Plaats. de 
'krik onder het midden van de 'nqgi',1"g"tr de veerplaat en krik de wagen

zover op dat de wielen juist vrij zijn "ào {F-''!rond.
2. Dreiai de wielmoeren vair het buitenste wiel lós en verwijder.dit wiel.

3. Verwijder de borgstang tussen de twee'wielen-door de"twee.moeren -en veerringen
te verwijderen 

"n- 
d" Jtung door het gat in hét" spat-bord -weg te schui-ven.

Tuimel het binnenste wiel naar buiten (bovènlangs). l

-V"r*ijder de wielmoeren met veerringen en neem het wiel àf,.

4.
-5.
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1

Controle.
Controleer of de boutgaten in het wiel niet uitgesleten zijn. of

- Ji"i "i;". 
Wanneer déze gaten 

- 
zo groot z'ri1n geworden, 'dat'

de 
-wieien 

stevig te monteien, dan moeten de wielen worden

Ótntroleer tevens de staat van de slotring en velgring'

dat er scheuren ir het
het moeilijk'wordt om
vervangen.

., 
1

Montage van de vrielen :

De montage is de omgekeerde volgorde van demontage. In geyal van dubbel€ Ítoo-,
tdri"g dierien de wielen, lrooral op die plaatsen waar ze tegen, elkaar ko'men te liggen,

goed-schoongema-akt te worden.
De positie van de ventielen van het binnen- en buitenwiel is belangrijk. Plaats de

iúf!" altild zodanig, dat de twee ventielen zich recht tegenover elkaar bevinden

id,rs boven en onder). 
,

Bii bevestiging van de wielen 
-dient 

men bij het- pandrgalen van _de wielmoeren er 'aan

l"' J;k;;," aàt de juiste volgorde gehariéhaafd blilft (zie Afb. 40) en smeer, om

vastroesten van de wielmo,eren te voorkoinen, wat vet of. olie op. de wielbouten.

Waarschuwingr Bi; pendelassen voorzien van hydraulisché remmen dient de pendelas-
kokèr wederom in de oorspronkelijke stand teruggediaaid te worden,

. dus de pijl op het instructieplaatje boven op de pendelaskgker dient
naar bo-vén te wijzen. Dit om te voorkomen dat de remslang€n op-

3 draaien

Volgorde van abndrraaien. der wielmoeren.

Onderhoud

De wielmoeren van,"wielen die nieuw of verwisseld 'zijn moeten na 100 km nog eens
aangedraaid worden. Doe dit diagonaalsgewijze. \
Hou--d de verzonken gaten waarin de :conische kanten van de wielbouten vallen zoveel
mogelijk vrij van stòf en verf en' ook de vlakken van de wielschijf err de naafflens
di"-tegen eikaur vallen, goed schoonhouden. Dit in verband met slingefen van het
wielenove'matigeslijtagevande.banden.i'

' .-.. . I :

r. - i tr+- .-.4! ,. - -' * *. JJ!

53



r '', '_ -'

'Beschriiving. - i ": "'

O"- f"iJ'a dt'e op DAF-aanhàngwagens'gemonteerd word'n, verscllillen.in grootte

naàr, laad:rennogen,'.type':as; toegestane laadvloerhoogte,,enz:tl'- 
.,.1'_-_r_--a_-.'__ .,^:

Bii het-monteien van eeir nieuwe.band dient men.er:ztÍh dan ook'rekenscnap Van

te'oeven,.dàt lanq niet altild een andere band met.andere atmetingen.kan wofqen

i"rì;;i"Lra.V.iìt. "l 
lÀ-éìot"'" "" 

zwaardere bànd gemonteerd dan zirllen zich de

volgende vragen oPdringen:,
1. ''Maq die i*uuti"." band. op.de bestaan{e velg? ' ;.

i, i$Ìj;;;;k ;;;"Iné'lrà-lorii"g van'le.bis-taande wielen sroot sl:lgeq om de

mininium ruimte tussen"de banderite verzekeren (13a/s van de banddikte)? .

'" . 6;ó;rtd; Ai; ;;;; ";or àe minimum ruimte tussen de banden za! mei' in de'

tbeko;;;: ;;ì.;t- ;;;-:72 %'' "îi,- 
a'l-""aaitt"' r';osstwaarschijnlii\

t.' '' ,- . ' ;;;;# rr"úa"it 0,07 x dó'banddikte + 14 mr: ' '-ii
3. Bliift ". s"";"ì 'i'iÀtéi;d 

it;"í" aq !u"d("") .en het spdtbord? ' . ' i ;: 
'E )

Kiest mèn dus een sroteie band dan dieqt -e;l"i:r;È;ff;'tii;tle houden, a3t,ai
;;;:i àiti',* }i "a**-;;iìiappen 

of-càriosserie'saat'komen. De afstand tot'hdt
dichtstbiizijna" *ug"r,;a";;A[,i-"t tt-Ji* t""é"ii;f. tiiÈt -itier, btidrage.n dan:b.î* ' 

,
In- uiterste- noodzaak tenmrnste !? ^^: Jl

Hieroiider volgt een tabel vàn de meest gemo-nteerde banden, op DAF-aanhq.ngv-vagens-

.. v-'at bètreft hun bandenspanning en maximum,.belasting-per 91"9' .. .

LET IMEL:. Deze gegevens zijn vers'trekt door de Bandeifàbriek Vredestein en worddd

dus niet door-DAF gegarandeerd! . - "

.

I\4aat Ply rating
f

.a

,Type band

Maximum
spanning

, in kg/cmz
(ato. )

i yt"*i*"*
I s.pannlng

I itr lbs/sq.in.

| " (P's'i')

Maximum
toelaatbare

belasting
in kg/band

-B

10
,12

t4

600 x 16
600 x 20

'650X16
650 X 20
700 x 20
700 x 20
750 X 16

750 X'20
750 X 20
750 X 20
825 X 20
825 X 2A
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
''1 100 X 20.

1100 X20
1200 x.20

" 1200 x 7:0

1200'x 20
1400 x 20
1400 x 20

6
8

6
8
8

10
8
8

10
l2
10
t2
1,4

t2
,14
-'12
T4

t4":,,,,:

18
20

Commercial
Special', " 

'Profilux
Special
Special i .

Special
Commercial
Special
Special
Special
Special
Special
Special
Transport
Commercial
Special ,
Special :- -

Special
Transport
Special
'Special 

,.. ,.

Transpncit
Grijpgroef
Special
Special ' .'
Transport"

- Sirecidl ":

Specieil -r
iTransport
Special
Special

3.2
4.9-
2,5 ,:

4.5
4.5
)./)

, 4.2
4.5
5.6'

,6.3'
'4'.9

5.6
'6,3,r 

6J
3.5
+.9
0.0'
6:.7
7.0
5.25
.6.3

.7.0' 
.

5.25
6.3:
7'r0 ' !

-7..0. :

,5.6

6.3 r,
' 7.0
6.0
7.4

t

610
900
625

'- 990
1050 ,

r250
I 000
1200
r 5oo
1 600
1510 -

1 700
1 800
2000
I 200
1 800
2$A
,2125

2350
2080
2370
29A0
2350
2600

_ 2800'
3250
2750

' 2950 -
" 375A'

1000
5000



O or zaken bandensliita ge

T e hoge spanning van d.e banden,

Het loopvlpk komt,,bol" en onder te hoge.spanning t"-staan, met als gevolg: te klein

contact-oppervlak met het we gdek, waardoor snelle flilage. ^Yan 
het middengedeelte

;;; h"t ióop.rlak (Afb. 43) , Èuor op groefbreuken (Afb. 42), grotere gevoeligheid

voor schokbreuken (zie ook Afb. 49) en insnijdingen (Afb. 4l),doordat rubber onder

spanning gemakkelijker te snijden is;. doòr te grote stugheid schade aan het chassis,

.àr.or,r"rie en lading, vooral bil gedeeltelijke belasting of leeg rijden (geen retour-

vracht). :

_ r Afb.l:4l, " lTe hoge spanning véroorzaakt insniidingen.

Èil
.s:

ti
.\Íl

,. .

if::
'!:

rr$:!

' 
:i'

Afb. 12, -'Te 'hbge sp;inning-
vé"o or' z aakt" groe fbieu ken.

..''
' Afb. 43. Te 'hoge sPanning ', i

veroarzaakt snelle sliitage van het
mldtlengggeeltg van" het loopvlak.
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AÍb, qq, Te ho$e spanmgg veroorzaakt beschadigingen dqor de velg.

Bii te hoge spanning vermindert de remcapaciteit.
D; druk ;p e; 

-.reliringen 
kan tq groot worden, waardoor .deze 'scheuren.

Een hogere bandenrpurrrrirrdì;"ft éo" compensatie voor de over.belas.tilg van 'de

waqen 
"r, ".r"rrÀin 

wordt d sierkte-van de. bànd groter. Eveneens door het bol gpan

#il^;;;"-t;ft ,il-a""e vaster tegen' de velgànd aan-gaan drukken en op deze

plaais beschadigd wo'rden (Afb. 44).

volg orrd.rrtJull"';;;;;"'i"g;" op o- ."r, te hoge bandenspannig te voorkoinen:

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

. temperatuur hebben.

2. Wanneer de banden constant minder.dan het maximum toegestane.laadvermogen

3. Laat nimmer lucht uit de banden ontsnappen om te voorkomen dat de spúning
te hoog 

"piog,pr 
t""g"";ig" ru. de temperatu-ursstijging tijdens, het rijden. .De in

de tabàl aangegeven spanning is reeds híerop berekél d,- zodal dS spanning binnen

a" toelaatbui" 
"gr"nz"i blijft en dus niet schadelijk voor de band is.

4. Indien de spanning 'hoger oploopt dan normaal, dan is diq het gevolg van. de

belading en een te lù" uàttyuggs-bandenspanning, waardoor de temperaluu1

oploopt" "" 
àu.tÀ"d" *J"r de druk" of een combinatie van voornoemde oorzaken.

band, dus geschikt voor het te d-rageq gewicht bij- d-e

en met'het ioot de bedrijfsomstandigheden juiste profiel.

Te lage spanning van de banden.

Banden, welke rijden met een te.lage spanning, zjjn dikwijls de oorzaak van.een,snelle

"liiiuo"'"o 
vroeqtiidiqe qebreken. Bovendièn zal de temperatuur' indien 'men met te

:il;'"' #"i;liià;";;nil;' ;;'d; d;- no'maal, 'waardoor het rubber qiordt

#;í"d;"T; 1u,n!.' .;;;;;ì".ii ."" ub,,o''uul loopvlak'contact. met de -w,eg'
Arul. +S toont dà ernstige slijtage aan de zijkanten van het loopvlak tengevorge

il"*";. Doordat de wrilving-vq1 de band met dg *:g dus g,roter wordt' zal dè

temoeratuur zeei hoog oólop""tt. De band wordt gekoeld door de circulatie van de

lucÉt hieromheett. Een rol van betekenis speelt ook het verschil in temperatuur tussen
-a" 

!u"J 
"1, 

de o-ringende lqcht.en tussen ?e band en de ternpeiatuur van he( yegdek.

T"-p"rutùrr en sparinint lofen op tot de bedrijfsternperatuui en -spanning zijn bereikt
- en blijven dan tonstant.
i"-aieri'J" bàttd"tt.ponnitrg te laag is of de wagen is overbelast dar'.zal tiidens:'het

;ìil,f.1 fro,q"-*-"ttr"a"ri de te-"pe"atuur gevaàrlilk hoog op kumen'lopen.
óo a" t"U"i"t worden de banden gevulcaniseerd en gecontroleerd bij.een temperatuur

. van ! -137,5. C. Wanneer de bedrijfstemperatuur in ee-n'band cleze temperatuur- 
".aL* 

oí ov""r.Éri;at, Jà" i" dit fata;l voot de samenstelling van de rubber-

5. Gebruik het juiste tYPe
voorgeschreven spanning
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.A,fb. qS, Te lage spanning geeft ernstige sliitage aan de ziikanten van het loopvlak.

Afb. 46 toont het loslaten van de rubber aan de buitenste koordlag€n, terwijl Afb. 47

het loslaten van de koordlagen onderling laat zien.
De temperatdur van de buiienband mag niet zo hoog zijn dat men er de hand niet
aan kan houden, want de temperatuur inwendig" is dan zéér hoog.

tri
iir!

N
t:
.è,.

rrtl rì

$
''iÈi.',

:itll
.:$ ,

ull, ,

l{r i

JÌî
':i{iri

$;lw

-: ':

A.fb. 46, Te hoge 'temperaturen
úeroorzaken het loslàten van het irrbbeb

aan de buitenste koordlagen.

'd

A,fb. 17-.. Te ho-ge temperaturen.
'bevordet€n het I'oslaten van de

" koordlagen onderli4g.
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Verder toont Afb; 48 het breken van de koordlagen tengevolsg v,an- de hitte, evenals

in Afb. 49, waa;oi""r, breuk di.aggnaal in-de band ontstaan is (schokbreuk) .

. Wanneer- een te hetè band or", een. of ander voorwerq- of door een gat in de -weg
. riidi, dan "J 

'aìt t br;q[" il dè g"rputtnen en hete kobrdlagen veroorzaken, zoals in'
..

Afb. 50 duidelijk te" zien is, . --

)

qg.. Het breken vàn de koordlageri tengeVolge van de hitte (scholùreuk).
;;

,'' .. \ ' , 
i - 

t.. 
. - i

A,fb.

.Ovgrb'glastinq. :

overbelastinq is de óorzaak van vele koordlagen-breu\en dn het me€st kostb-are vén

àíl";;;;;;yJ"l-O"aiU"tusting geeft breuk àan.de zijkanten van de band door.het
ilióA-I";pi-..n J"-olntrekl d"oor, .soms een lengte bereikend.;an-50 ql9 E
(zià,Afb. St). Oot ontstaat de.breuk wel inwendig.(zie Atb. )z). soms rooBt oe.

ùreuk plaatséliik inwendig tegen de zijkanten: Dit. is. dàn een. van de oorzaken, dat

;;;-'#d l;è;-ió"pt. I"dil" eln band overbelast wordt, dan zal de temperatuur van

ài'Uli?-rià|É;;iù*, ;;d.d"oi dè koo"dlusen eo het rubber tenseyolge van dg

. ftitt.*"iLd"tir"rÀ"iia iullen raken en breken.- ' : 1 ..

-Zi" i" ài'Y"*;it;J;[-A; u".it'i;"ilg onder ,,Tq laie spanning van'de banden"'
'Eep te lage spannìng-geeft dus hetzelfde resultaat'

5.9



Afb. 50.
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A[b. 52, Overbelasting geeft soms
een inwendige breuk.

A.fb; 5i'-' -Een Clingerend wiet
geeft schuinlopende sliitageplekken.

Onjuiste verdeliog van de lading.
Een' juiste verdeling 

"ren de ladiirg is*-zeer belangrijk voor .de levensduur van de

t;;dé; .- Zorg é, àrii;a voor dar hét zwaartegunt van de lading zoveel ryoeli;k in

het midden irsr"r, dé twee assen (df tussen koppeling, en achteras) ligl. Ook moet

Jà fuJing in het midden van de wagenbreedte líggen, zodat de wagen dus niet naar

één zijde overhelt.

Verkeerde' velgmaten.
Te brede velg, ,rJk"erde stand van de hielen .op de velgzittingen en ,,hol"
van het foopvlak.
Te smalle velj' het -loopvlak wordt bol getrokken, _dq druk van dè hielen

velgringen *or?t te grooJ en de stabiliteit wordt minder.

Loszittende wiehnoeren of speling op de lag'efs.
In.dit geval zal de band een sling_elende Éeweging maken,.-hetg-een dus een abnormaal

;ilifuóeeld 7é zi"n geeft (Afb. .\zl, namelijkìcÈuinlopende sliltageplekken op regel-
l'matige afstanden.

Gebogen of scheefstaande assen.
Bij gebógen of scheefstaande assen za| de band in een schuine stand fn 9|,zichte van
["i l.gàek komen, waardoor dus eenzijdige slijtage-optreedt -(zie Afb. 54).

Niet-uitgebalanceerde wielen en banden.
Bii niet-uitqebalanceerde -wielen en banden zal de band ter plaatse van'het zwaarste

punt'op de" grond slaan en aldaar een slijtageplek veroorzaken.

Onjuiste remafstelling en snel rijd,en. 
-

In ge.ral van onjuiste t"-àfrt"lling, dus te strak afstellen , zal het wiel blokkeren en

.Jirr'ie. pluatr" ;ii;i afslijten.'Snel 
"ti;a-"" en optrekken en het snel nemen van bochten

geeft oot een snellere siiltage (zie oók Afb. 66).

bnjuiste wieluitlijning en aanlopen te'gen het-spatbord. ' 
,

Dit kan.,vpornamelilÉ 'uoJrkomen bij aanhangwagens met tandemassen '(twee assen

Écht", elkaà'r). I-*é.s de banden zullen, indien. ze niet juist uitgelijnd ziin, niet zuiver

60
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over de weg rollen, maar enigszins
rvrijving en dus meer sli;tage van de
of de band niet aanloopt tegen het
wagenonderdelen.

schuin over de weg bewegen, waardoor meer

band ontstaat. Ook ùoet gecontroleerd worden
spatbord (boven- en zijkant ) of tegen andere

Afb. 51. Gebogen o,f scheefstaande. assen ver,oorzaken eenziidige sliitage.

2

3

Afb. 55, Bandenverwisselschema's.
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E"r, van de meest noodiukelijke dingen om de levensduur van de banden zoveel

mogelijk te ";;ú;g"tt 
ir het rógelmati! bandenverrvisselen. Zie- hiervoor de banden-

.r"t*ittelschema's in Afb. 55.
Vooral het bàndenverwisselen bij dubbele montering is zeer belangriik.
I*;;;; útil a"Ubele montering zuilen_ de binnenste banden meer belast.worden (B in
Aib. 56) dur de buitenste (A in Afb. 56).

Het gevolg is dat de binnenst'e banden overbelast- 1ii" :!. de buitenste onderbelast,

ùuutàoo, l"t. laatste sneller Zullen afslijten (zie Afh. 57)'

@
Afb. 56. Bandenbllasting.

A. Onderbelast ' B. Overbelast'

57. De binnensta handen -zijn-overbelgst, tgryiil de buitenste onderbelast ziin
en daaidoor sneller afsliiten.

AB BA

Dimontage van een band " , 
',

betrokken wiel van de as. en laat de band leeglopen.
plai met de bolling naar boven en draai het binnenventiel

1. Verwijder het
Z..Leg het wiel

(Afb.' 58) .
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A.fb. 5g,' Losmaken van de buiten-
band en velgriúg van de slotring.
1. Slòtring 2. Velgring 3. Velg.,,

3. plaats bandenlichterb tussen de slotring en velgring, zod,at de velgring (2) rondom
het wiel los van de ,slotring (1) komt (Afb. 59).

4. Neem vervolgens.de slotring uit -de wiglvelg door de slotring met behulp van een

wringijzer uit ziin zitting te drukken (Afb. 60).

5. Neem de velgring Yan het wiel. 'f -

6. Draai de band met wielvelg om. Maak de barid los van de velg. Neem het wiel
uit de band -(Afb. 61). i . ,

7. Neem het velglint en de ,binnenband uit de buitenband.

Afb. 60. A.fnemen 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.
Ées.hudigingen aan de buitenband kunnen in drie groepen worden gesplitst:
1. Kleine sneden in" het loopvlak, welke zich beperken tot het rubber. Verwijder de

vastzittende steentjes tijdens de inspectie.

Af;. 58. uito"-en.van het
binnenventiel.
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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. k?n worden uit-
gevoerdo

3: Nog grotere beschadigingen, welke zlch uitstrekken tot een beschadiging in of
door de koordlagen (uitgezonderd spijkergaten) "r, 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 uitgeyoerd door een ervaren
bandenreparateur.
AIIe andeie maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregel.

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

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 tildens 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 Ve rge-

3. il:fTittt""o o- o" ,r.,n. Zorcj er voor, dat het ventiel op a" i,t,rr" plaats en
aan de juiste*zijde komt (Afb. 62),"en*het: velglint niet geplooid of bekneld 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*montageijzer de slotring over dè 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 genron-
teerd werden en plotseling .met.een enorme druk uit hun zitting
schoten "en omstanders ernstig verwondden.

Atb. 62.
,r- 

t

64

Aanbrengen van band
met ventiel.
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J\fb. 64, v€ul de slotring.

i 
i Onderhoud 

,

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

van de bandenspanning loven het voorgeschreven maximum. .Overbelasting,.geeft
tevènseenverkortingvan.delevensduur(zieAfb.65):

Levensduur in "/"

Afb. 65. Overbelasting geeft een
verkorting van de levensduur

van de banden.
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Afb. 66, Te grote snelheid -

verlaagt eveneens de levensduur
van de banden.' !

3.' Wanneer door snel rijden bij warm weer de druk in de band hoger is geworden
dan die is voorgeschreven, moet men. geen lucht laten ontsnappèn o-m, de juiste

' spanning te verkrijgeh. Deze wordt ianzelÍ minder bij stop-pen-of lanSizamer
.!d"tr. i" grote snólieid verlaagt tevens de levensduur (zie Afb.66) .

4. Olie, vet, petroleum e.d. zijn de ergste vijanden van rubber. Deze bestanddelen
dienen dani ook zo snel nrogelijk van de band te worden verwijderd.

5. ÉIet qrootste tóelaatbare verschil in diameter mag tot en met 825 X 20 banden
' 6 md (1"'1 bedragen en vanaf 900 X 20 bandèn 13 mm (1") of wat in vele'

gevallen gemakkelijk gemeten kan worden: het verschil i" S1q!."k mag niet meer
éan 19 i" (uA"i Èedragen voor banden- iot en met 825 'X 20 en va-paf

" 900 X 20 niet meer dan 38 mm (1%").
6.. In het algemeen moet de band met de grootste diameter aan de buitèi'rkant worden-

geplaatst.

7. Om te bereiken dat de banden een lange levensduur hebben, wordt dringend aan-
geraden, iedere 10.000 km de banden onderling te verwisselen volgens een van
àe sch"*u'" (Afb. 55). Dit is van het grootste 6elang, daar niet iedère band even-'
zwaar belast wordt.
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. ONDERHOUDS-CONTROLESTAAT I

\ (zonodlg door de dealer laten uitvoeren)
Na 200 km wielmoeren en veerstroppen op normale wijze natrekken.

A. 2.MAANDELIJKSE CONTROLE

SMERING
1. Doorsmeren

2. lnvetten

(zie smeerkaart)

(kabels, draaiPunten
opzetters, bandenller,

REMMEN

1. Werklng remmen van volgwagen t.o.v. truck

2. Controle oP luchtlekkages

3. RemvloelstofPell

4, Afstelltng wlelremmen en parkeerremexcentrieken

5, Werktng remoPzetter/handrem

VERLlCHTING

1. Voertuigverltchtlng còntroleren

2. 'Staat verbindingskabel en steker(s)'

3. Relnlg glazen en'reflectoren

NATREKKEN

1 . Veerstroppen, veerbouten, veerbeugels

2. Bevestlging lagerstoelen tandemasondersiel

3. Wielmoeren
4. Contramoeren van handrembedienlng op de as

5. Bevestlglng trekhaak

6. Bevebtlging kogetdraaikrans

$

SMERING
Als onder A

REMMEN

Als onder A '

VERLICHTING
Als onder A

NATREKKEN

A's onder. A

SMERING

1 . Wiellagers verpakken
Verder als onder A

REMMEN

Als onder A

VERLICHTING

Als onder A

en draadspillen van rem-
srendels e,d.) CONTROLEREN

B. HALFJAARLIJKSE CONTROLE

CONTROLEREN

1 . Staat chasslsraam

2. Staat schilderwerk

3. Wtelultlilnlng

4. Wlellagerspeling, aslukspellng

5. Staat remvoerlng

ó. .Schokbrekers controlere.n '.n
nastellen

' C. JAARLIJKSE CONTROLE

NATREKKEN

Als onder A

CONTROLEREN

AlsonderA+B

REINIGEN

Als onder A

1 . Werklng trekhaak
,2. Staat trekhaak'en trekoog

3. Lekkages
(remmen, hydraullsche installatle)

4. Staat slangen alsmede pijp- en slang-
verblndlngen '

5. Veerbieuk

ó. Verbogen trekstangen van handrembedienlng
op de as

7, Staat wlelen en banden

B. Bandenspanrilng
(ook reserveband(en)' )

9. Warmlopende'naven
1O. Oververhltte remtrommels

REINIGEN

1 . Remketel(s) afblazen (luchtdrukremmen)

2. Luchtfilters en ontluchters

3. Chassls (ook onderzijde)

PROEFRIT OP DE WEG

7. Bevestlglng remonderdelen
(ventlelen, cllinders e.d.)

B. Bevestiglng spatborden

REVIDEREN

1 . Remventlel

PROEFRIT OP

7. Staat rubberartlkelen
(rubberveren, veerrubbers, schok-

brekerrubbers, stofhoezen e.d.)

8. Spellng trekdriehoek-molenstel
Verder als onder A'

REINIGEN
Verder als onder A

PROEFRIT OP DE WEG

en remkrachtregelaar

DE WEG
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1.

2.

3.

4.

1 5.'

o.

7.

3.

9.

10.

11;
12',"

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Veren

Wiellagers
'Veren

Scharnieren, borden

Hefboom, remcilindÉi

Luchtkete-l (luchtd'r,u k rgm men)

Remvloeistoftà n'k 
'

Veren- ,.'

Molen
j

Wiellagers

Veren,,.

,Trekdriehoek en parkeerremhefboom

Filter, remventiel (vac. rem men)

Fi lter, reactieventiel (l uchtd r. r:e'm men)

Filter, beluchtingsklep (vac. remmen).:.
Filte,r, verdeel klep (vpc. remm.l)

Fiiter, handiemventiel (vac. rem men)-::'
Tièkstang

M u lti-pu rpose

'..'
' ,: a 

.,

: . . { .i ; .

QPMERKINGFN.', ' Voor alternatiev,e smeerpunten zie bladz. BO.

' 
'Voor'overige 

onderhoudspunten zie bladz. 67 .
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,O msch rijving
Aantal
punten

1.

2.

4.

5.

6,

7.

B.

9.

10.

11.

12,

13.

1'4,

15.

Draadspillen, remopzetters.

Kabels, remopzetters

Wiellagers

Scharnieren, borden

Filter, remventiel (vac. rem men)

Filter, beluchtingskleg (vac. remmen)

He{boom, remcilinder

Luchtketel (luchtdrukremmen)

Filler, reàctieventiel (luchtdr. remmen)

Remvloeisto{tan k

Wiellagers

Kogeldraaikrans

Trekdriehoek

Filter, verdeelklep (vac. remmen)

Filter, haàdremventiel (vac. r..nt.n)

1à2
1à2

!
N. B.

1

1

1à2

1

1

4

f

2
l.t,

1

OPMERKINGEN:' Vooi
Voor

o
o
o
n

::

alternatieve smeerpunten ' zie bladz. BO.
Iovenge onoerhoudspunten zie bladz, 67,

':
i.

Smeerpunt, I Multi-pyrpose

Smeernippel I ve

':
Rernvloeistof HD (SAE 70 R3)

Geschikt reinigingsmiddel

PC Peil controleren\'
V " Verversen

R Reinígen

A A{blazen

7r
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Veer hand, achterveer

Lagers, nokkenassen

Wiellagers

R"tsleutels

Kabel, remopzetter

D raads pil, rem o pzetter

7 . As, bandenlier

B. Luchtketel

9; Filter, reactieventiel

10. Scharniéren, borden

11. Veerhand, voorveer

12. Lagers, nokkenassen

1 3. Wiellagers

1 4. Remsleutels

15. Kogeldraaikrans

1.

2.

3.

4.

5.

ó.

OPMERKINGEN: Voor
Voor

oo
n

altefnatieve smeeipunten zie bladz. 80
ovàrige onderhoudspunten zie bladz. 67

Smeerpunt I Multi,purpose

S meern i ppel I vet
;

Geschikt reinigingsmiddel

V

R

A

Verversen

Reinig?n

Af blazen
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Omsch rijving
Aantal
pu ntén

1 . Veren

2. Draadspillen, re.mopzetters

3. Wiellagers

4. Veren

5. Scharnieren, borden

6. Filter, reactieventiel

7 . Remvloeistoftan k

8. Filter, 'remcilinder' ' '

9. Luchtketel

1 O. Wiellagers

1 1 . Kogeldraaikrans

12. Trekdriehoek

2

2

I
2

NB.
I

1

1

1-

4

2

OPMERKINGEN:' Voor
ri- Voor:

o
o
o
tr

afternatieve ,t""rpúnten zie bladz. BO.

overige onderhgqdspunten zie bladz. 67.

Smeerpunt' ) Yfulti-purpose

Smeernippel t' vet

Remvloeistof HD (SAE 7O R3)

Gesch i k!' rein igi ngsm iddel
..'',-

. :' 
4.

PC feil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen
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1.

2.
?

4,

5.

6.

7.

B.

9.

10.
1.1tt.

12.

13.

14.

15.

Veerschom mels

Wiellagers

J u klagersmering

Wiellagers

Veerschom mels

Kabels, remopzetters

Draadspillen, remopzetters

Remvloeistof ta n k

Filter, remcilinder

Lucht ketel

Fi lter, reactievent iel

Scharnieren, borden

Wiellagers

Kogeld raa ikra n.s

Trekdriehoek

OPMERKINGEN: Voor
Voor

o
o
o
n

a lternatieve smeerpu nten zie bladz. 80.
overige onderhoudspunien zie bladz. 67 ,

Smeerpunt ìMulti-purpose
Smeernippel I vet

Remvloeistof HD (SAE 7 O R3)

Geschikt reinigingsmiddel

PC Peil gontroleren

V Verversen

R Reinigen ù

A Af bla zen

Aantal
pu ótenOrnschrijving

4

,4
10

4

4

2

2

1

1

'.4

I

1

N. B.

4

2
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4

1'
'.:i

4

1

1

1

1

1

1

N. B.

4

2

OPMERKINGEN: Voor
' Voor

alternatieve smeerpunten zie b'ladz. 80.
overige onderhoudspunten zie bladz. 67.

Smeerpunt' ì
, S meern ippel I
Remvloeisto{ HD

Geschikt reinigin

o
o
o
T

M u lti-pu rpose
' vet

PC Pèil .controleren

V Verversen

R Rein igen

A Af bla zen

(sAE 70
gsm iddel

R3)

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

19
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Stand tijdens riiden

Luchtdruk

lffi Buitenlucht

I Hydr. vloeistof






