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Sleepashef inrichling

lndien het voertuig. is uitgerust met een sleepas kan
deze zijn voorzien van een hefinrichting, waarmee
de as van het wegdek kan worden gelicht als de
belasting beneden een bepaalde waarde is.
De bediening hiervan is elektrisch en geschiedt met
behulp van schakelaar (9
Wordt deze schakelaar gesloten dan kan er een
stroom vloeien vanaf de gesloten hoofdschakelaar,
door het contactslot en de zekerinq. via schakelaar
@) en microschakelaar @) , loie beide gesloten
zú) ooor de spoel van hetlélais, dat daardoor zal
sluiten.
Over de zojuist gesloten contacten kan nu de
hoofdstroom vanaf de hoofdschakelaar en de

zekering van 100 ampère naar de pompmotor
vloeien.
Door middel van een hydraulisch systeem zal nu de
sleepas worden opgetilt.
Zodra de sleepas de hoogste .stand heeft bereikt,
wordt de microschakelaar (se) automatisch ge-
opend.
De bekrachtiging van relais @ wordt hierdoor
onderbroken, waardoor dit relais zich opent en de
motor van de hefinrichting stopt.
Het zakken van de sleepas geschiedt door het
openen van de kraan welke op de cabinevloer links
naast de chauffeurstoel is gemonteerd.
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Sleepashef inrichting

Indien het voertuig is uitgerust met een sleepas kan
deze zijn voorzien van een hefinrichting, waarmee
de as van het wegdek kan worden gelicht als de
belasting beneden een bepaalde waarde is. De
bediening hiervan is electrisch-hydraulisch en
geschiedt met behulp van schakelaar (9 .

Deze schakelaar heeft drie standen t.w.
a. "uit" midden stand
b. heffen : Hierdoor moet de schakelaar tegen de

veerdruk in worden bewogen.
Bij het loslaten van de schakelaar moet
deze automatisch in de stand "uit"
terugkomen.

c. zakken: Hierdoor moet de schakelaar worden
bewogen in tegengestelde richting. De
schakelaar komt niet automatisch teruq
in stand "uit".

Heffen

Door de schakelaar @ln Oe stand "heffen" te
zetten ontstaat een verbinding tussen de aansluiting
1 en 2 van deze schakelaar. Met de hoofdschakelaar
gesloten en het contact aan, loopt nu een stroom van
de accu over de hoofdschakelaar, het contactslot, de
schakelaar van de hefinrichting @ en de ge-
sloten microschakelaar Q) naar de spoel van
relais (54)
Deze sp-oel wordt hierdoor bekrachtigd en het relais
sluit, waardoor de contacten 1 en 2 met elkaar zijn
doorverbo nden.
Hierdoor loopt dan tevens een stroom van de acsu
over de hoofdschakelaar, de 100 amp. zekering:@
en de contacten van het voornoem{relais Ql
naar de motor van de hefinrichting @
Zodra de sleepas iryle hoogstestand komt, wordt de
microschakelaar 6ò automatisch qeopend. De
bekrachtiging uanYelais @ worclt hierdoor on-
derbroken, waardoor dit relais zich opent en de
motor van de hefinrichting stopt.

Zakken

Het zakken van de sleepas kan geschieden:
a. door schakelaar 6ò in de stand "zakken" te

..vzelten.
b. automatisch door overschrijden van de as-

belasting van 10 ton.

a. Door de schakelaar in de stand "zakken" te zetten
ontstaat een verbinding tussen de contacten 1 en
8 van deze schakelaar. Met de hoofdschakelaar
gesloten en het contact aan, loopt nu een stroom
van de accu over de hoofdschakelaar, het
contactslot @ , zekering 1, de schakelaar van
de hefinrichting (!!) , draad 117, naar aan-
sluiting van S1 van he tijdrelais (9
Door het tijdrelais Q) een korte impuls te
geven op aansluiting S1 worden contacten van
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dit relais gesloten voor de tijdsduur van ! 2,5
minuut.
Doordat op aansluiting 87a spanning staat kan er
nu via deze contacten een stroom lopen door
draad 17A en de bekrachtigingsspoel van
ventiel @
Het ventiel opent en de olie kan terugvloeien in
het reservoir waardoor nu de sleepas zakt. Na
ongeveer 2,5 min. openen de contachten van het
tijdrelais waardoor de bekrachtiging van de spoel
wordt beèindigd en het ventiel weer sluit. De
beschikbare 2,5 min. is voldoende om de sleepas
te laten zakken. Indien, om welke reden dan ook,
het tijdrelais niet correct functioneert, kan men
de sleepas tqch laten zakken met behulp van
schakelaar @ Door deze schakelaar in de
stand "zakken" te houden loopt nl. ook een
stroom van aansluiting Sl door de diode naar
aansluiting 87 van het tijdrelais en vandaar via
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draad 174 d4lr de spoel van het ventiel 65.
Schakelaar @ moet dan zo lang in de stand
"zakken" gehouden worden tot de sleepas weer
helemaal draagt.

b. Ondien de aslelasting meer is dan 10 ton sluit
schakelaar @ , waàrdoor op aansluiting 52
spanning komt te staan.
Omdat tijdens het rijden ten gevolge van
oneffenheden in het wegdek de asbelasting
tijdelijk meer-(an lijken, kan het voorkomen dat
schakelaar (!p kortstondig sluit. Om te voor-
komen dat de contacten van het tijdrelais op dit
signaal sluiten, is in het tijdrelais een schakelaar
opgenomen die de contacten van het tijdrelais
eerst dan laat sluiten als er op aansluiting 52
langer dan '10 sec. spanning staat. Ook dan wordt
de spoel van ventiel (!!) bekrachtigd en opent
dit ventiel waardoor de sleepas gaat zakken.


