
WE R KP LAATSI NST R UCTI ES

P.T.O.

INHOUD

Practische toepasi n gen

P.T.O. lokaties
Technische gegevens

Speciaal gereedschap

D oorsnedete ken ingen
N 112/ 10 b, N 130/10 b
N 112110 c, N 130/10 c

f nbouwmaten
f nbouwen P.T.O. N 11211 10 of
N 130/10
f nbouì/ìren P.T.O. N 112110 UL
of N 130/10 UL
f nbouìrren P.T.O. N 352/1 of
N 352/2
P.T.O. bediening monteren
Bediening vQn de P.T.O.
Opbouwrichtliinen
P.T.O. N 112/10, N 112110 UL,
N 130/10, N 130/10 UL uit
elkaar nemen
P.T.O. N 112110, N 112/ 10 UL,
N 130/10, N 130/10 UL in
elkaar zetten

1 12/ 10, -/ 1O UL
13O/ 1O, -/ 1O UL
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PRACTISCHE TOEPASSI NG EN

In onderstaande tabel wordt een overzicht ge-

geven van de meest voorkomende toepassingen
van deze P.T.O.'s.

Mobiele laadkraan
Hef laadk f ep
K ipper
Ve
Kolkenzuiger
R ioolreini
Vu if niswagen
Brandweerwa
Hoogwerker
Tank
Melktankw
Betonmixer
Betonpom
Lier
Koeltransport
Bu lktransport
Aircondition
Lichte com
Zware compressor

N 352 l2c

3) Uitsluitend onder speciale omstandigheden.

X
X
X

X
X
X

2) Niet aanbevolen, aangezien de P.T.O.
kan draaien als het koppelingspedaal
is ingetrapt.

P.T.O. LOKATIES

N 112/10 (+ N 3521 U
N 130/10 (+ N 352/11

112110 UL (+ N 352111

130/10 UL (+ N 352111

2

a lléén
n iet

112110 (+ N 35212l,

130/10 (+ N 352/21

112110 UL (+ N 35212Ì,

130/10 UL (+ N 352/21

N

N

N

N

N

N

N 112110 U L
N 130/10 U L



DAFffi P.T.O. N

N

112110,
130/10,

-110 uL
-110 uL
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TECHNISCHE GEGEVENS

Versnel-
lingsbak
type

P.T.O. type
type

DAF
Ond. nr.

Max. af
te nemen
koppel
(Nm)

bii
1 500
0/min.

Toertal uit-
gaande as in
oA van het
motor-
toerental

Draairich-
ting
f inksom

Toerental u itgaande as

van toegevoegde P.T.O. in
o/o Y?tr het motortoertal

Draairich-
ting
rechtsom
N 352/1
N 353/1

Draairich-
ting
linksom
N35212
N 353/2

reducties: 13,68: 1,0
16 S
112

N 112110
N 112/10
N 11211 0 UL
N 112/10 UL

671 662
671663
677889
677888

800
750
800
750

146 (123)

r19(100)
146 (123)
1 19 (1001

e7 (82)
e7 (82)

e7 (82)
e7 (821

128 (1081

128 (1081

128 (1081

128 n08l

16 S
130

N 130/10
N 130/10
N 130/10 UL
N 130/10 UL

657536
659090
677890
67789 1

800
750
750
750

100 (1 18)
123 ( 1 45)
123 ( 1 45)
100 (1 18)

82 (e7)
82 (e7)

82 (e7)
82 (e7)

10e (128)

109 (128)
10e (128)
î09 (1281

reducties: 17,06 : 1,0
16 S
160

N 1 30/10
N 130/î0
N 130/10 UL
N 130110 UL

657536
659090
677890
677891

800
750
750
750

111( 91)
136 (1 12)
136 (112)
111( 911

el l74l
el l74l
91 l74l
el v4l

1le( e8)
lle( e8)
119( e8)
lle ( e8)

De tussen haakjes genoemde getallen geven

het toertaf van de P.T.O. aan bij ingeschakelde
splitterbak.

Aanhaalkoppels
Bouten M î 0
Bouten M 12

Moeren M 16x 1 ,5 voor het vast-
zetten van de zuigers van de splitter-
en rangecifinder
Aandrijf f lensmoer

Aandrijf f lensbouten
Bevestig ingsbouten van

180

M 50x 1 ,5 650
M 60x 1,5 650
M12 60

de aandrijfas
M 16x 1,5 24O

K i lometerte I leraanslu itstu k
M 30x 1,5 12A

Grendelpal, schakelas van rangebak 50

P.T.O. bevestigingstapeinden M 12 20
P.T.O. bevestigingsmoeren M 12 86

Montagptemperaturen
Aandrijfflens, P.T.O.

Lagerinbouwspef ingen

Kogellager van hoofdas
Ci linderlager van P.T.O'
N 112110, '/10 U L of
N 130/10, -110 uL

Te gebru iken vetsoort
Voor het smeren van delen die met persfucht

in aanraking kome n, zoals zuigers, cilinder-
wand en afdichtringen, wordt geadviseerd om

deze delen in te vetten met een siliconenvet of
West 1 vet.

In alle andere gevalfen wordt West 1 vat
geadv iseerd.

49 Nm
86 Nm

Nm

Nm
Nm
Nm

Nm

Nm
Nm

Nm
Nm

100 - 1200 C

0-0,1 mm

0-0,1 mm



5

óo
SPECIAAL GEREEDSCHAP

Pos.

1. Persgereedschap

4. F lenshouder
5. Bus

20. Basistrekker
22. Verfoopstuk

(u itslu itend 16 S 160)

DOORSNEDE TEKENINGEN

0 - Oliekanaal

zoV8t:
535401
535774
535807
535790
694802ff*

,' I')\'-*

Q = Oliekanaal

11U1A
130/10

N

N
N

N

f, = 215,7 mm
f, = 233,7 mm

112/10
1 30/l 0

:X=)l 5,7mm
:X=233,7mm

Doorsnede P.T.O. N 112110 b

N 130/10 b
Doorsnede P.T.O. N 112ll0

N 130/10
c
c
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P.T.O. N 112110, -110 uL

N 130/10, -110 UL

INBOUWMATEN
F_SERIE

WE R KP LAATSI NSTR UCT I ES

VE RSNE LLINGSBAK P,T.O. A (mm) B (mml C (mml

16 S 112 N

N

1121 10

112110 UL
1281
1 266

-92
133

157
157

16 S 130 N

N

1 30/1 0
130/10 UL

1 491

1475
-123

151

157
157

16 S 160 N

N

1 30/1 0
130110 u L

1 536
1 520

-120
154

157
157

N-SE R IE

VE RSNE LLINGSBAK P.T,O. A (mm) B (mm) C (mml

16 S 160 N 130/10 1620 + 115 157



INBOUWEN
N 1121î0 0F

P.T.O.
N 130/10

1 . Oliespatplaat
2. V ulring
3. Dek sel

4 Borgring
5. Gedeelde ring
6. Schakelmof
7. Aanloofrring
8. Seegerring
9. Tandwiel

10. P.T.O aandrijf as

(tussenas)
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Neem de aandrijfas los van de aandrijff lens

van de versnellingsbak en hang de as opzii aan

één van de chassisbalken.

Aandrijf f lens, vastgezet met één centrale moer:

Tik met behulp van een spitse beitel en een

hamer de borgrand van de moer vrii van de

twee uitsparingen in de as.

Monteer een f fenshouder 53577 4 op de

aandrijff lens en verwiider de centrale moer.

Aandrijff lens, vastgezet met twee bouten en

een sluitplaat:
Wip met behulp van een schroevedraaier de

borgplaat van de beide boutkoppen.
Verwijder de beide bouten en de sluitplaat.

Trek de aandrijff lens met behulp van een 9e-

schikte trekker van de uitgaande as van de

rangebak.
Daarbii komt de O-ring, wef ke dient voor de

afdichting tussen de f lens en de uitgaande as,

v rij.

Verwijder de bevestigingsbouten van het lager-

huis van de uitgaande as.

Verwijder de vier bouten, het sluitdeksel en
de pakking welke zich rechts van de aandrijf-
f lens bevinden en de boring voor de P.T.O.
aandrijfas afsf u it ( F ig . 2l .

Midden boven de boring voor de P.T.O. aan-

drijfas bevindt zich een plug, die het olieka-
naal voor de smering van de P.T.O. afsluit.
Verwijde r deze plug" Recht achter de zo iuist
gedemonteerde plug moet zich in het huis van

de range bak een oliepiip bevinden.
Controleer of deze pijp daadwerkeliik aanwe-

zig is (zie ook Fig. 33).
f s deze pijp niet aanwezig, dan dient de plane-

taire range bak te worden uitgebouwd en deze

pijp alsnog te worden gemonteerd, alvorens de

P.T.O. op te bouwen.
Raadpleeg daarvoor de instructies, vermeld
onder de rubriek "lNBOUWEN P.T.O.

N 112110 UL of N 130/10 UL"-

Verwijder grondig alle pakkingsresten van het

pasvlak voor de montage van de P.T.O.

Frg.2
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Fig.3

a

Fig.4



Fig. 5

Fig. 6

Verwiider het ziideksel van de P.T.O. erì

controleer of de twee bevestigingsbouten van

het P.T.O. huis, die zich achter het aandriif-
tandwiel bevinden, al in het huis ziin aange'

bracht (Fig. 4).
ls dat niet het geval, dan dient de P.T.O. aan'

drijfas en het aandriiftandwiel te worden uit'
gebouwd, de twee bouten in de montageborin'
gen te worden gestoken en het tandwiel met

de P.T.O. aandriifas weer te worden gemon'

teerd.

Meet met een dieptemaat de diepte A van de

kamer voor het hoofdlager (kogellager) in het

huis van de rangebak (Fig. 5).

Noteer de maat A.

Leg de P.T.O. op de werkbank.
Leg de pakking op het pasvlak van de P.T.O.
Meet met behulp van een dieptemaat de af'
stand B van de bovenziide van de pakking tot
aan de bodem van de kamer voor het kogef-

fager in het P.T.O. huis.
Noteer deze maat B.

Meet de hoogte C van het kogellager.
Bereken de dikte van de vulring voor het
kogellager als volgt:
A+B-C-Dmm.
De inbouwspeling van het kogellager moet
0 tot 0,1 mm bedragen.

De dikte van de vulring wordt dus
D tot D - 0,1 mm.

Fig.7
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Leg de aldus berekende vulring in de kamer in

het P.T.O. huis en tik het kogellager in de

kamer in het P.T.O. huis.

Opmerking
Als de keerringen van de uitgaande as van de

versnellingsbak lekken, dient het aanbrengen

van nieuwe keerringen volgens onderstaande
procedure te geschieden.

Meet de hoogte van het lagerdeksel.

In alle normale gevallen is het lagerdeksel

57 mm hoog.

Smeer de buitenomtrek van de keerring in

met vloeibare pakking en monteer de eerste

keerring, met de afdichtlip naar binnen ge-

richt, met stempel 694779, dat voorzien is
van een opzetring, 17,5 mm diep in de

boring in het lagerdeksel.

Smeer de buitenomtrek van de tweede

keerring in met vloeibare pakking en mon-

teer de keerring, met de lip naar binnen ge-

richt, met stempel 694779, zonder de op-

zetring, 5 mm dieP in de boring in het

f agerdeksel.
Vet de afdichtlippen in en vul de ruimte
tussen de keerringen geheel met vet.

Kleef de kleine O-ring met wat vet in de

kamer voor het oliekanaal.

P.T.O. N

N

112110,

130/î0,
-110 uL
-110 uL

E R KP LAATS I NST R UCT I ES

Fig. I

Fig. 9

Fig. 10



Fig. 11

F ig. 12

Smeer de drukveer voor de zuiger licht in met
vet en steek de veer in de kamer in de zuiger.

Olie de P.T.O. ES, de schakef mof, de schakel-
vork en het kogellager in.

Schakel de P.T.O. in, door met een schroeve-
draaier de schakelmof en de schakelvork om-
hoog te drukken tot de mof tegen het borg-
blik aanligt.

Belangriik
Om de lip van de binnenste keerring is een

ronde trekveer gemonteerd.
Als de P.T.O. verkeerd wordt vastgepakt, kan
het voorkomen dat deze trekveer van de lip
van de keerring springt.
Het gevolg is dan dat de keerring gaat lekken.
Let er dus bij het inbouwen op dat deze trek-
veer zich daadwerkelijk om de lip van de olie-
keerring bevindt.

Smeer de oliekeerringen voor de uitgaande as

in met vet.
Vul ook de ruimte tussen de beide keerringen
geheel met vet.

Steek een paar bevestigingsbouten in de gaten
in het P.T.O. huis en hang hier de pakking
aan (zie ook Fig. 9).
Pakking altiid droog monteren.
Schuif het P.T.O. huis voorzichtig op de uit-
gaande as tot tegen het huis van de versnel-
I ingsbak.
Verdraai, bij het opschuiven, de f lens van de
P.T.O., tot dat de vertanding van de aandrijf-
as in de vertanding van de hulpas grijpt.
Breng alle bevestigingsbouten aan, maar zet
de boqten nog niet geheel vast.
Tik de paspen door de boring in het P.T.O.
huis en in de boring in het huis van de ver-
snellingsbak.

10

F ig. 13
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Zet alle bevestigingsbouten vast met het voor-
geschreven koppel,
Of ie het tandwief in.

Bii het monteren van het ziideksel van de

P.T.O. dient er op gelet te worden dat er

vanaf maart 1981 in het ziideksel, een olie-

kanaal is uitgefreesd.
Let op de iuiste stand van de pakking en van

het zijdeksel en monteer het ziideksel.
Zet de bouten vast met het voorgeschreven

koppel.

3
P,T.O. 112110,

130/10

Fig. 14

-110 uL
-110 uL
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Fig. 16



16 S 112
16 S 130

Fig. 17

16 S 160

Fig. 18

Let op
Bij DAF worden de aandrijfassen om produc-
tie technische reden vastgezet met inbusbou-
tgn,
De koppen van deze bouten zijn te hoog,
zodat, a ls deze weer worden gemonteerd, de

aandrijff fens niet meer kan draaien.
Veruang de inbusbouten derhafve door 10

stuks zeskantbouten M 16 x 1,5 DAF nr.
1 62460.

Monteer de tien zeskantbouten met moeren in
de aandrijfflens omdat de bouten niet meer in
de gaten kunnen worden aangebracht als de

f lens op de uitgaande as is gemonteerd.

De aandrijfflens moet koud op de uitgaande
as worden geperst, omdat de flens niet alleen
op de as, maar óók in het kogelfager moet
worden geperst.

De aandrijff lens mag beslist niet op de uit-
gaande as van de versnellingsbak worden ge-

sfagen met behulp van een hamer, omdat in
dat geval het tandwielstelsel van de naschakel-
bak ernstig beschadigd kan worden.

Aandrijfflens, vastgezet met één centrale
moer:

Schroef de verloopring 694802 (Fig. 18,
pos. 21I- op de u itgaande as.
(Gefdt alléén voor een 16 S 160 versnel-
lingsbak ) .

Schroef de draadspil van het persgereed-

schap 535401 op deze verloopring, resp.
rechtstreeks op het draadeind van de uit-
gaande as.

Trek de lange bus van het druklager van het
persgereedschap 535401 en druk de korte
bus 535807 op het druklager (Fig. 17 en
Fig. 18, pos. 4).
Druk de aandrijfflens op de splines van de
u itgaande as en breng de bus 4 en de sleutel
1 aan.
Pers de aandrijff lens geheel op de uitgaande
as en verwijder het speciaal gereedschap
wggr.
Druk de O-ring geheel in de kamer tussen
de aandrijff lens en de uitgaande as.

Monteer de sluitmoer en borg de moer door
de borgrand van de moer in de twee uitspa-
ringen in de as te slaan.

12

F ig. 19
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Aandrijff lens, vastgezet met twee bouten en

een slu itplaat:
Steek de aandriiff f ens op de spf ines van de

u itgaande as.

Schroef twee draadeinden van voldoende
lengte in de draadgaten in de uitgaande as.

Pers de aandriiff lens met behulp van de

sluitplaat en twee moeren geheel op de uit-
gaande as.

Lukt dat niet, omdat de perspassing van de

f lens te zwaar is, dan moet de u itgaande as

worden afgekoefd of de rangebak worden
uitgebouwd, zodat de f lens onder een pers

op de uitgaande as van het planetaire tand-

wielstelsel kan worden geperst.

Druk de O-ring geheel in de kamer tussen

de aandriiff lens en de uitgaande as.

Verwijder de twee draadeinden weer.

Breng de twee bevestigingsbouten van de

aandriiff lens aan en borg de bouten door
het borgblik over de koppen van de bouten

te slaan.

Controleer het oliepeil van de versnellingsbak

en vul zo nodig olie bii.

I

î3



4

INBOUWEN P.T.O.
N 112110 UL of N 130/10 UL

Oorspronkelijk werden deze P.T.O.'s
N 112110 R of N 130/10 R genoemd.

Bij alle vorige typen -/10 R P.T.O.'s was de

uitgaande f lens van de P.T.O. recht onder de
hulpas van de versnellingsbak geplaatst.
Bii deze typen P.T.O.'s is de uitgaande f lens

van de P.T.O. echter links onder de hulpas van
de versnellingsbak geplaatst en is, om dat aan

te gev€î, de letter R gewijzigd in de letters
U L (U nter Liegend).

Om dit type P.T.O. op een 16 S 112, respec-

tievelijk 16 S 130 of 16 S 160 te kunnen op-
bouwen bleek een aanpassing van het huis van

de versnellingsbak noodzakelijk te zijn.
Dat is de reden, dat dit type P.T.O. uitslui-
tend mèt een nieuw huis voor de rangebak
wordt geleverd.

Alle onderdelen van de rangebak moeten der-
hafve worden overgezet in dit nieuwe huis.

Neem de olieaftapplug in de onderzijde van de
rangebak, los en tap de olie af .

De overige aftappluggen hoeven niet te
worden losgenornen.
Verwiider de uitlaatdemper 1 (Fig.2Ol .

Neem de aandrijfas 2 los van de flens van de

versnellingsbak en hang de as opzii aan het
c hassis.

Neem de beide steunen 3 en 4 voor de lucht-
slangen los van de dwarsbalk van het chassis.

Neem de kilometertelleraansluiting 5 los.

Verwiider de vier bouten 70 (Fig. 21!' .

Tik de relaisklep 69 los van de spf ittercilinder
en hang de relaisklep opzij aan het chassis.

Verwiider de zuigermoer 66 (Fig. 221 .

Blaas met een persluchtpistool in de boring in
de zijwand van de splittercilinder, zodat de
zuiger 65 uit de cilinder wordt geblazen.

Vang de zuiger op en leg deze opzii.
Trek de splittercilinder 63 uit het huis van de

rangebak.

H
î,

'/{
(s

IC

I-
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.- ).. _

F ig. 20

Fig.21
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Neem de beide luchtslangen 9 los van de

rangecilinder.
Draai de grendelpal 33 v(x)r de vergrendeling
van de schakelas van de rangebak los en draai

de pal ongeveer 5 mm omhoog, zdat de scha-

kelas niet meer vergrendeld wordt.

Monteer een hijsoog (M 121 in het draadgat in
het midden van de rangebak en hang de range-

bak in een takel.
ls het voertuig voorzien van een opbouw, dan

dient de rangebak asn de onderziide te wor-
den ondersteund.

Verwijder alle bevestiginrbouten 51 in de om-
trek van de rangebak.
Tik het huis van do rangebak fos van het huis
van de versnellingbak.
Trek het huis van de rangebak recht achteruit
tot dit huis vrij is van de versnef lingsbak en

laat de rangebak voorzichtig zakken.
Neem de rangebak onder het voertuig uit en

leg het op de werkbank.

Aandrijfflens, vastgezet met één centrale
moer:

Tik met behulp van een spitse beitel en een

hamer de borgrand van de moer vrii van de

twee uitsparingen in de as.

Monteer een f lenshouder 535774 op de

aandriiff fens en verwijder de centrale moer.

Aandrijfflens, vastgezet met tvree bouten en

een sluitplaat:

- Wip met behulp van een schroevedraaier de

borgplaat van de beide boutkoppen.
Verwiider de beide bouten en de sluitplaat.

Trek de aandriifflens met behulp van aen ge-

schikte trekker van de uitgaande as van de

versnef lingsbak.
Daarbii komt de O-ring, vrelke dient voor de

afdichting tussen de f lens en de uitgaande as,

vrij.

Verwijder de vier bouten 25.
Trek de rangecilinder 24 van het huis van de

rangebak.

P.T.O. N 1121î0, -110 uL
N 130/1 0, -110 UL

Fig. 23

Fig.24

25
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Fig. 25



Fig .26

Fis.27

Verwijder de zuigermoer 22.
Trek de zuiger 21 van de schakelas.
Schroef het aansluitstuk van de kilometer-
teller 40 uit het huis van de rangebak.

Tif het huis van de rangebak van het plane-
taire tandwielstelsel (Fig .27l- .

Wip met behulp van een schroevedraaier de
keerring 20 uit de zitting in de bodem van de
rangecilinder.

Tik de twee paspennen uit de boringen in het
huis van de versnellingsbak of in het huis van
de na-schakefbak.

Leg de P.T.O. met het nieuwe huis van de

rangebak op de werkbank (Fig. 28).

Pfug het luchtkanaal A (Fig. 28l- af door een

kogel in de boring te tikken, tot de boven-

zijde van de kogel gef iik ligt met het pasvlak.

Al léén als de schakelas is opgebouwd volgens

u itvoering 'r A" lzie werkplaatsinstructie
1 6 S 112, 1 30, 160 R EV lSlE) moet de kogel

in de boring B worden gemonteerd.
Uitvoering "A" komt bii DAF echter voorals-
nog niet voor.

Met behulp van deze kogel wordt het lucht-
kanaal, dat niet gebruikt wordt voor het be-

dienen van de rangecilinder, afgeplugd.
Als er bii het inbouwpakket géén kogel wordt
meegeleverd,dient de kogel in het oude huis
van de rangebak met behulp van een drevel ge-

héél in de boring te worden getikt, waarna de
kogel via het zijkanaal uit het huis kan
worden genomefì.

\-
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Vet de keerringen voor
vul de ruimte tussen de

heel met vet.

de uitgaande as in en

beide keerringen ge-

Til het nieuwe huis met P.T.O. op en laat het

voorzichtig over het planetaire tandwielstelsel

zakken.
Breng de tien bevestigingsbouten in de aan-

driiff lens aan en monteer de aandriiff lens

vofgens de beschriiving op blz . 12 en 13.

Vet de keerring 20 in en monteer de keerring
in de kamer in de bodem van de rangecilinder.

Monteer het k ilometertelleraansluitstuk 40

met een nieuwe O-ring.

Vet de keerringen op de schakelzuiger 21 in

en schuif de zuiger op de schakelstang.

Monteer de zuigermoer 22 en zet deze met

het voorgeschreven koPPel vast.

Monteer, indien nodig, een nieuwe O-ring

23 en vet de ring in.
Kleef met wat vet de O-ring 43 in de kamer

in de ziiwand van de rangecilinder 24.
Vet de binnenwand van de rangecif inder in en

schuif de cilinder in de iuiste stand over de

zuiger tegen het pa$/lak op het huis van de

rangebak.

Fig. 29

Fig. 30

40
22
21

Fig.31

17



Fig .32

Fig. 33

Breng de vier bevestigingsboute n 25 aan in
de rangecilinder en zet de bouten vast met het
voorgeschreven koppel .

Monteer het hijsoog (M12) in het draadgat in
het huis van de rangebak en hang het huis in
een ta ke l.

Controleer of de oliepijp 52 (Fig. 33) daad-
werkeliik in het nieuwe huis is aangebracht.
f s dat niet het geval dan dient deze oliepiip
afsnog te worden gemonteerd.
Eventueel kan de of iepijp uit het oude huis
worden overgezet in het nieuwe huis.

Deze oliepijp 52 dient voor de smering van

de P.T.O. er't mag beslist niet worden vergeterl.

Controleer of de noppen op de meeneem-
plaat 31 goed in de boringen in het huis van

de rangebak vallen.

Reinig het pasvlak voor de montage van de

rangebak op de versnellingsbak grondig.

Takel de rangebak tot recht achter het huis
van de versnel lingsbak.

Sluit een luchtslang aan op de schakelcilinder
van de P.T.O. en schakel de P.T.O. met lucht-
druk in.
Op deze manier kan de P.T.O. aandriifas met

behulp van de P.T.O. aandriifflens van buiten-
af worden rondged raaid, zodat de vertanding
op de P.T.O. aandriifas in de vertanding van

de hu lpas kan worden geschoven.

Neem twee lange M 10 bouten en zaag

daarvan de koppen af, zodat de bouten als

geleidepennen in twee draadgaten in het huis

van de versnellingsbak kunnen worden
geschroefd.
Steek een aantal bevestigingsbouten in de
gaten in het huís van de rangebak en hang de

pakking aan deze bouten.

18
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Schuif nu de rangebak voorzichtig recht naar

voren en draai daarbii de f lens van de uitgaan-
de as tot de tanden op de satelietwielen over
de vertanding op het zonnewiel vallen.
Draai ook de ffens van de P.T.O., tot de ver-

tanding van de P.T.O. aandriifas in de vertan-

ding van de hulpas valt.
Schuif de rangebak geheel naar voren en tik
het hu is over de twee paspennen tot aan het

huis van de versnellingsbak.
Als deze paspennen bii het uitbouwen van de

rangebak waren losgenomen, dan moet€n de

beide pennen nu in de pasgaten worden ge-

d reven.

Breng alle bevestigingsbouten van de range-

bak aan.

Verwijder de twee gemonteerde M 10 bouten
als geleidepennen en breng op die plaatsen de

faatste twee bevestigingsbouten aan.

Zet alle bevestigingsbouten vast met het voor-
geschreven koppel.

Verwijder het hiisoog en de luchtslang voor
de bediening van de P.T.O.

Controleer de O-ring 62 en schuif de O-ring
om de buitenwand van de cilinder 63 tot in
de groef. Vet de O-ring in met West 1 vet.
Vet de keerring 64 in met siliconenvet of
West 1 vet en monteer de keerring in de

bodem van de cilinder 63.
Schuif de cif inder 63 voorzichtig over de scha-

kelas en in de boring in het huis van de range-

bak.
Vet de binnenwand van de cilinder 63 in.

Vet de zuigerringen van de luchtzúiger 65 in
en schuif de zuiger op de schakelas en in de

cilinder 63.
Monteer de zuigermoer 66 en zet deze vast

met het voorgeschreven koppel.
Controleer de beide O-ringen 67 en 68 en vet

de ringen in.
Leg de O-ring 67 om de voet van de relaisklep

69 en kleef de O-ring 68 in de kamer in de

voet van de relais kleP.

Monteer de relaisklep 69 in de juiste positie

tegen de cilinder 63 en zet de klep met de

vier bouten 70 vast.

Zet de grendelpal 33 weer vast met het voor-
geschreven koppel ( F ig. 23l- .

'69

6f ^_I oP --ALtn-(n t^, I 66
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Fig. 35
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Fig. 36
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Sluit de beide luchtslangen 9 aan op de range-

c if inder.
Sluit de kif ometertellerkabel 5 aan.

Breng de olieaftapplug in de onderziide van de

rangebak aan en vuf de versnellingsbak met
o lie.

Monteer de aandrijtas 2.

Monteer de uitlaat (zie ook Fig. 2Ol.

Zet de beide steunen 3 en 4 voor de f ucht-
slangen vast tegen de dwarsbalk van het chas-

sis (Fig . 20l. .

INBOUWEN P.T.O. N 35211of N 35212

Op de P.T.O.'s, typen N 112110, N 112110
UL, N 13O/ 10 of N 13Ol10 UL kan nog een

extra P.T.O. van het type N 35211, N 35212
N 353/1 of N 35312 worden opgebouwd.

De P.T.O.'s varì het type N 352/1 of -12 zijn
niet voorzien van een geíhtegreerde luchtbe-
dieningscilinder zodat voor de bediening van
deze P.T.O. een externe cilinder moet worden
opgebouwd.

De bovengenoemde P.T.O.'s zullen t.z.t.
worden opgevolgd door P.T.O.'S die wèl zijn
voorzien van een geihtegreerde f uchtcilinder.
Om dat in de typeaanduiding aan te geven,

krijgen de nieuwe P.T.O.'s de aanduiding
N 353/1 of N 353/2.

Het inbouwen

Verwiider de vier bouten
( F ig. 37).

Verwiider de zich achter
de pakking, de opvulring

31 en het deksel 30

het deksel bevinden-
en de oliespatplaat.

Fig .37

20
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Reinig het pasvlak voor de opname van de

P.T.O. grondig.
Breng de vier M 12 tapeinden met wat vloei-

bare pakking aan en zet deze vast met het

voorgeschreven koppel.

Schuif de pakking 29 in de iuiste stand over

de vier tapeinden.
Let er op dat de olieoverloopboring, rechts van

het cilinderlager niet door de pakking wordt
afgesloten.
De pakking dient droog te worden gemon-

teerd.

Meet met een dieptemaat de afstand van de

pakking tot aan de buitenste foopring van het

cifinderlager 25.
Noteer die maat A.

Meet met een dieptemaat de hoogte B van de

borst op de tussenf lens 51 (Fig. 39).

Bepaal de dikte van de vulring 28 als volgt:
A-$=Cmm
De inbouw:peling van het cilinderlager moet

0 tot 0, 1 mm bedragerì.

Kleef de vulring 28 met wat vet tegen de

buitenste loopring van het cilinderlager 25.
(Fig. 441 .

Schuif de tussenflens 51 in de iuiste stand op
de vier tapeinden.
De olieoverloopboring in de tussenflens moet

corresponderen met de overloopboring in het
huis van de P.T.O.

Schuif het topfager 52 in de boring in de aan-

drijfas van de -110 P.T.O. erl olie het toplager
in.

Let op
Bij de P.T.O. type N 35211c wordt er géén

toplager toegepast.

Schuif de pakking 53 op de vier tapeinden 28.

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40
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Fig. 41

Schuif de N 3521 1 resp. N 352/2 P.T.O. over
de vier tapeinden 58 en zet de P.T.O. met
vier moeren en veerringen vast met het voor-
gesch reven koppef .

Schakel de P.T.O. met behulp van de hef-
boom in en neem de hefboom van de schakel-
as.

Zet de voetsteun 57, in de stand volgens
Fig . 42 vast met twee bevestigingsbouten van
de Range-cilinder.

Monteer een borsttapeind 59 op de voetsteun
57.

Monteer een nieuwe bedieningshefboom 56
aan de kogelbout van de luchtcilinder 54.

Monteer de luchtcilinder 54 op het borsttap-
eind 59 en sluit een f uchtslang aan op de
f uchtcif inder, zodat deze geheel in de uitge-
stefde positie komt.
Schuif nu de bedieningshefboom 56 op de
schakelas van de P.T.O. en zet de hefboom op
de as vast.
Verwijder de luchtslang weer.

De bovenvermelde procedure is noodzakelijk
om er voor te zorgen dat de zuiger in de f ucht-
cif inder, in de uiterste stand staat als de

P.T.O. is ingeschakefd.
Bereikt de zuiger in de luchtcilinder bij inge-

schakelde P.T.O. Nf ET zijn uiterste stand, dan
wordt de inwendige aanslag in de P.T.O. bii
het inschakelen te sterk belast, waardoor deze
aanslag kan afbreken en de P.T.O. ernstig
wordt beschadigd.

Sluit de drukschakelaar 55 aan op de lucht-
cilinder 54.

Fig.42

56. Bedieningshefboom
57. Voetsteun

695685
67 1 925
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3. Vulring
4. Cilinderlager
5. Tussenf lens

6. P T.O. N 35Zl of N 352/2

P.T.O. N

N

1121 10,
130/10,

-170 uL
-/10 uL

F ig. 44
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1 . Luchtschakelaar
2. ControlelamP
3. Luchtschakefaar
4. Controlelamp

39 Controleschakelaar
54 Luchtcilinder
55. Drukschakelaar

L = Voedingslucht
6,2 tot 8,1 bar

P.T.O. BEDIENING MONTEREN

In onderstaande Figuur is het principe van het
aanslu itschema getekend.

N112 t10,N112 /10 Ul.
N130/10,N130 /10 UL

N352/1
N352/2

Fig. 45

54
55

De voor het bedienen van de P.T.O. benodig-
de voedíngslucht L kan worden afgetakt van
kring 4 of van kring 1 of 2 van de bedrijfsrem,
mits deze feiding wordt beveiligd door middel
van een overstroomventiel voor nevenverbrui-
kers.
Meestaf bevindt zich links, onder de Cabine
reeds een overstroomventiel voor nevenver-
bruikers en kan de benodigde voedingslucht
van dit punt worden afgetakt.

24
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Afhankelijk van de wensen van de klant, kan

de bedieningsinstallatie van de P.T.O. worden
u itgebreid met diverse nevenvoorzieningen.

Voorbeelden hieruan ziin :

A. P.T.O. inschakelbeveiliging
B. Versnef f ingsbakblokkering
C, P.T.O. bediening met automatische brand-

stofpompinstelling en bediening van de be-

drijf srem.

A. P.T.O. inschakelbeveiliging

Op het schakelhuis van de versnellingsbak
moet een extra schakelaar 9 worden opge-

bouwd vofgens novenstaande Figuur 46.

Deze schakelaar sluit af léén als de versnellings-

hendel in de neutraalstand staat.

De P.T.O . 14 (Fig. 47I- wordt ingeschakefd

met behufp van de electrische schakefaar 1 t
en de electro-pneumatische klep 12.

Als het de bedoeling is, dat er nó het inscha-

kelen van de P.T.O. weer met het voertuig
wordt gereden, kan het overbruggingsrelais 15

worden opgebouwd, w€lke de schakelaar 9

overbrugt.
Dit relais is zelfbekrachtigend en valt af zodra
de P.T.O. met de schakelaar 1 1 wordt uitge-

schakeld.

I Grendelsegment (op schakelas)

2.Grendelpen
4 Schakeldeksel (van versnellingsbak)

S. Pak k ing
8. Tussenplaat

9 Electrische schakelaar (neutraalstand)

I t.P T.O. bedieningsschakefaar
1 2. Elec tro-pneu matische k lep

1 3. Controlelamp P.T.O.

1 4 P.T.O.
1 5. Overbru ggingsrelais

L= Voedingslucht
6,2 tot 8,1 bar

['t--- 
-.r1x.-lA \-

P.T.O. N 112110, -110 uL
N 130/10, -110 uL

Fig. 46

I

+JV

Fig.47
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B. Versnellingsbakblokkerlng

Op het schakelhuis van de versnellingsbak kan

een pneu matisch-mechan ische vergrendeling
worden opgebouwd volgens Fig. 48.

Deze vergrendeling komt in zodra de P.T.O.
wordt ingeschakefd en blokkeert de schakel-

as, zodat er geen enkele versnelling meer kan
worden ingeschakeld.

1 . Grendelsegment (schakelas)

2.Grendelpen
3. Blok keerstif t
4 . Schakeldek sel (van versnef linpbak I

5. Pak k ing

6. Seegerring
T.Grendelhuis
8. Tussenplaat

9. Efectrische schakelaar (nzutraalstandl

1 0. Voedingsleiding (naar P.T.O. bedienlngscilinderl
1 1 . P.T.O. bedieningsschakelaar
1 2. Controlelamp (versnel I ingsbakblok k eri ng)

I 3. Controfelamp P.T.O.

1 4 .P.T.O.

\
\

2458
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Fig. 48
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C. P.T.O. bediening met automatische brand-
stofpompinstef ling en bediening van de

bedrijfsrem.

In Fig. 50 is de complete installatie schema-

tische getekend.

Voor een uiWoerige beschriiving van deze in-

stallatie wordt verwezen naar het werkplaats-
hoofdstuk P.T.O. N 35211, -12, -13

N 701 1 , -12, -13

onder de rubriek "R.M.O. uiwoering".

Opmerking
De hier getekende P.T.O. bediening is electro-
pneumatisch.
Het is ook mogeliik de P.T.O. met een lucht-
schakelaar te bedienen, vìrelke in de plaats van

de electro-pneumatische klep 3 wordt gemon-

teerd (zie Fig. 51).
De bedieningsschakelaar 6A of 68 vervaft
in dat geval.

Let op
De bediening van de bedriifsrem door middel
van de P.T.O. schakelaar is aangesloten op een

as, welke NIET is uitgerust met vserremcilin'
de rs.

In de meeste gevallen is dat de vooras.

I

_l
I

I

6Ai
I

L-

67

í-
I

I

I

68!
I

I

I

I

I

L

to

[[[

1.

2

3.
4.

6A.
68.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Luchtketel, kring 1 of 2 bedriifsrem

Overstroomk leP

E I ectro-pneu matische k leP

P.T.O . bedieningrilinder
P.T.O . bedieningsschakelaar (trek knop)

P.T .O . bedieningsschakelaar
( blok keerbare tu imelsc hakelaarl
Luchtcilinder, regef ing motortoerental
Brandstof pomP

Stelbout, mo tortoerental
Tweeweg k leP

Snellosk lep

R emkamer
Voetrempedaal

PTO 4

_'_ )

F ig. 50
27



In de onderstaande Figuur is de complete
P.T.O. bedieningsinstallatie nogmaals ge-

tekend.
Het verschil met de installatie van Fig. 50 is:

1. P.T.O. bediening d.m.v. f uchtschakelaar 6.
2. De bediening van de bedrijfsrem door mid-

del van de P.T.O. bedieningsschakelaar is
in dit schema aangesloten op een as, wef ke

wèf voorzien is van veerremcilinders.

Let op
Als de tweer,vegklep 13 niet wordt gemon-

teerd als hier is aangegeven, werkt de anti-
optelklep 19 niet meer.
Het gevolg is dat zowel de remkamer als de

veerremcilinder geliiktiidig kunnen worden
ingeschakeld, waardoor de S-nokas door een

véél te hoge kracht wordt getordeerd.

Fig.51
Uiwoering met veerremcilinders op de

geremde as

1 . Luchtketel, kring 1 of 2 bedrijfsrem
2. Overstroomklep voor nevenverbruikers
4. P.T.O. bedieningscilinder
6. Luchtschakelaar, P.T .O. bed iening

1 0. Luchtcilinder, regeling motorîoerental
1 1, BrandstotPomP
I 2. Stelbouî, moîortoerenîal

1 3. Tweewegk f ep
1 4 Snellosk lep
I 5 Remk amer
16. Voetrempedaal
17 .Veerremcilinder
1 B. Park eer -noodremvent iel
1 9. Anti oprelk lep (tweewegt< lep)
20.Snellosklep

28
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BEDIENING VAN DE P.T.O.

P.T.O. inschakelen
Voertuig stilzetten en de parkeerrem in-

schakelen.
Zet de versnollingshendel in de neutraal-

stand.
Trap het koppelingspedaal gehéél in.
Wacht ongeveer 10 seconden , zodat de

hulpas van de versnef lingsbak geheel stil
komt te staan.

Schakel vervofgens de P.T.O. ín.

Af hankelijk van de toegepaste schakeling, kan

er ook met het voertuig worden gereden,

terwijl de P.T.O. is ingeschakeld.

Schakel daartoe de gewenste versnef ling in.
Laat het koppelingspedaal rustig opkomerl.

Alvorens de P.T.O. uit te schakelen

zet het voertuig stil,
zet de versnellingshendel in de neutraal-

stand,
trap het koppelingspedaal geheel in,

schakel, na 10 seconden wacht€f,, de P.T.O.

u it.

OPBOUWRICHTLIJNEN

Worden aandrijfassen met kru ískoppelíngen
gebruikt voor de aandriiving van hulpappara-

ten, fet dan op de volgende Punten:
de hoeken die door de koppelingen van de

aandrijfassen worden gemaakt, moeten ge-

liik zijn en mogen de 8 graden niet over-

sch rijden.
De montage van de assen(Z-vorm Fig' 52 en

53; W-vorm Fig. 54 en 55) moet dusdanig

zijn dat een eenparige loop van het aange-

dreven apparaat wordt verzekerd.
Het schuifstuk van de aandrijfas dient aan

de motor minstens een voorwaartse bewe-

ging van 8 mm en een achterwaartse bewe-

ging van 5 mm mogeliik te maken.

Raadpleeg ook het boek "Opbouwrichtliinen"

/

\

-- \_._

53

/

Fig. 54

Fig. 55
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P.T.O. N 112110, N 112110 UL, N 130/10,
N 130/10 UL UIT ELKAAR NEMEN

u
13 I

J*losq
ìLil -

15

'\r
50

\
16

44

qt 2< 'o6rìì

43 \ \Y- 
32

41 \-. 'e;-38

26. Seegerring
27 .O liespatplaat
28. Vu lring
29. Pak k ing
30. Deksel
31.Bout
32 Bout
33. Oliekeerring
34. O liek eerring
35 O-ring
36. Luchtcilinder
37. Bout
38. K ogel
39. Schakelaar
40. O-ring
41 . Schakelvork
42.Drukveer
43. Paspen

44.V ulring
45. Pak k ing
46. Bout
47.O-ring
48. Pak k ing
49 Zijdeksef
50. Bout

=/ iV 40 \ è-àé

e[lP6/-
1PTO.,Kpl
2 Huis

3. Cilinderlager
4. Tandwiel
5. Aandriifc
6. Cilinderlager
7. Vulring
8. Pak k ing
9. Deksel

10. Oliekeerring
ll.Bout
1 2. Aandrijf f lens
1 3. Slu itplaat
1 4, O -ring

I 5. Bout
1 6 Bout
17 Borgring
1 8. Gedeelde ring
19. Schakelmof
20. Seegerring
21 . Aanloopring
22.f andwiel
23.P.T O. aandriif as (îussenas)

24.Of iespatring
25.Cilinderlager

Fig. 56

Verwijder, indien aanwezig, de extra P.T.O.
van het type N 352/1 ol -/2 (zie beschrijving
van blz .20 t/m 231 .

Verwijder, indien nodig, de uitlaatdemper
(Fig. 20).

Neem de aandrijfas los van de f lens van de ver-
snellingsbak en hang de as opzij aan het
chassis.

Neem de P.T.O. aandrijfas los van de fles 12

en hang de as opzij aan het chassis.

23
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Neem de kabelconnector los van de controle-
schakelaar 39.

Neem de luchtbedieningsleiding los van de

luchtcilinder van de P.T.O.

P.T.O. N 112110, N 130/10:
Bouw de P.T.O. uit.
Raadpleeg daartoe eventueel de rubriek
"INBOUWEN P.T.O. N l1u 10, N 130/10"
in omgekeerde volgorde.

P.T.O. N 112/10 UL, N 130ll0 UL:
Bouw de P.T.O. compleet met na-schakef bak

u it.
Raadpleeg daartoe eventueel de rubriek
,,INBOUWEN P.T.O. N 11211O UL Of

N 130/1 0 UL" in omgekeerde volgorde.

Verwijder de bout 15, en de sluitplaat 13.

Trek de P.T.O. f lens 12 van de as.

Verwiider het deksel 9, de pakking 8 en de

vu I ring 7.

Trek met de basistrekker 535790 de P.T.O. as

5 met het lager 6 uit het huis van de P.T.O.
( F ig. 57).

Let op
Leg twee beschermplaaties onder de poten

van de trekker om het pasvfak voor de pak-

king I niet te beschadigen.

Uitsluitend -l10 UL P.T.O.:
Verwijder de pasbout 60 (Fig. 58)

Verwijder het ziideksel 49 en de pakking 48.

Los de twee bouten 46, wefke via de opening

van het ziideksel 49 bereikbaar worden, zover

mogeliik.
Verwijder alle P.T.O. bevestigingsbouten en

neem de P.T.O. los van de versnellingsbak.

Fig. 57

60

Fig. 58
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Leg de P.T.O. met de aandriifas 23 omhoog-
gericht op de werkbank.
Kap met een beitel het borgblik 17 door en

verwiider het borgblik en de zich onder het
borgblik bevindende gedeelde ring 18.

Verwijder de schakelaar 39 en de kogel 38.

Schuif de zuiger 41 tesamen met de schakel-
mof 19 rechtstandig omhoog uit de boring in
het huis en van de aandrijfas 23.

Verwiider de seegerring 20 en de aanloopring
21 .

Uitsfuitend indien er geen extra P.T.O. van
het type N 352/1 ol -/2 was gemonteerd:
Verwiider het deksel 30, de pakking 29, de
vuf ring 28 en de of iespatplaat 27.

Fig. 59

Drijf de aandrijfas 23 urt het P.T.O. huis 2
door met een zachte hamer tegen de drie-
hoekige vertanding van de aandriifas 23 te
tikken.

Neem het tandwiel 22 en vervofgens het tand-
wiel 4 uit het P.T.O. huis.

Neem de oliespatplaat 24 uit het P.T.O. huis.

Verwijder, indien nodig het cif inderfager 3 uit
het P.T.O. huis.

Verwijder de seegerring 26 van de aandriifas
23 en trek het cilinderlager 25 van de as 23.

Verwijder de luchtcilinder 36.

Tik de beide keerringen 33 en 34 uit de
boring van het P.T.O. huis.

Tik het (hoofd) kogellager van de aandrijfas
van de versnelf ingsbak uit de kamer in het
P.T.O. huis en verwijder de vulring 44.
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p.T.o. N 112110, N 112110 UL,'N 130/10,
N 130/10 UL IN ELKAAR ZETTEN

Monteer de beide of iekeerringen 33 en 34
volgens de beschriiving op blz. 9.

Monteer de vulring 44 en het hoofdkogellager
61 (F ig . 62) volgens de beschriiving op blz. 8
en 9.

Tik het cilinderlager 3 in de boring in het
P.T.O. huis.

Olie het cilinderlager 3 in en schuif de bin-
nenste loopring in het lager.

Steek de twee bevestigingsbouten 46 in de

gaten in het P.T.O. huis.
Deze bouten kunnen later niet meer worden
aangebracht.

Schuif, via de opening aan de ziikant van het
P.T.O. huis het tandwiel 4 en vervolgens het
tandwiel 22 op hun plaatsen.

Breng de oliespatplaat 24 aan in de boring
voor de aandrijf as 23 (F ig. 60).

Let op
f n de zijkant van de oliespatplaat 24 ziin twee

f ippen aangebracht, die tussen de onderbro-

ken aanslagborst in de boring moeten vallen.

Schuif de aanloopring van het cilinderlager 25

met de afgerond e ziide aan de kant van de

borst, op de aandriifas 23.
Tik het cilinderf ager 25 op de aandriifas en

monteer de seegerring 26.

Olie de aandriifas en het cilinderlager 25 in en

steek de as door de oliespatplaat 24 en door

de boring in het tandwiel 22, in de boring in

het P.T.O. huis.

Schuif de aanloopri ng 21 over de vertanding

van de aandrijfas 23.
(De stand van deze ring is niet belangriik).

Monteer de seegerring 20.

Leg een nieuwe o-ring 40 in de groef in de

boring voor de luchtzuiger in het P.T.O. huis

en olie d eze ring in (z ie ook F ig. 44I_ '

IIAFTTdcs

n
21

P.T.O. N
N

112110,

î 30/1 0,

-110 uL
-110 uL

Fig.61
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Fig.62

Fig. 63

i

Fig. 64

Olie de schakelmof 19 en de schakelvork 41

in en schuif deze tesamen op de aandriifas
23 en in de cilinderboring in het P.T.O. huis
( Fig. 61 ).

Breng de gedeelde ring 18 aan in de groef in
de aandrijfas 23 en schuif het borgblik 17

over de gedeelde ring.
Borg het borgblik door de rand van het blik
op drie plaatsen, verdeef d over de omtrek van

het bf ik, om de kraag van de gedeelde ring te
bu igen.

u itslu itend - 1 0/u L P.T.o. :

Vet de drukveer 42 in en steek de drukveer
in de zuigerboring van de schakelvork 41 .

Vet de O-ring 47 an en kfeef de O-ring in de
kamer in het P.T.O. huis.
Zet het P.T.O. huis op zijn kant en steek
een aantaf bouten 16 en 32 an de bevesti-
gingsgaten van het huis en hang de pakking
45 aan deze bouten.
Schuif het P.T.O. huis voorzichtig tegen
het huis van de naschakefbak.
Draai de bouten 46 via de opening in de zii-
kant van de P.T.O. aan, maar zet de bouten
nog niet vast.
Schroef de overige bevestiginsbouten in de

draadgaten.
Breng de pasbout 60 aan en zet deze vast
(Fig. 58).
Zet alle overige bevestigingsbouten vast.

Leg een nieuwe O-ring 35 in de groef in de
cilinder 36 en vet de binnenwand van de
cif inder in.

Schuif de luchtcif inder 36 over de zuiger
van de schakefvork 41 en zet de cif inder met
de drie bouten 37 vast.

Pers de binnenste loopring van het cilinder-
f ager 6 op de aandrijfas 5 (Fig. 64).

Verwarm het tandwief 4 en het daaronder-
f iggende cilinderlager 3 met een Fóhn.

Schuif de aandrijfas 5 in de vertanding van het
tandwief 4 en in het cilinderlager 3.
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Monteer het cilinderlager 6.

De bijbehorende aanloopring dient met de

afgeronde ziide naar bovengericht op de aan-

drijfas 5 te worden geschoven.

Monteer een nieuwe keerring 10 in het deksel

9 en vet de keerring in met vet.

Monteer achtereenvolgens de vulring 7 , de

pakking 8 en het deksef 9 met de vier
bouten 1 1.

Verwarm de f lens 12 tot ca. 85o g en schuif
de f fens op de aandrijfas 5.

Breng een nieuwe O-ring aan in de groef in de

sluitring 13 en druk de sluitring in de kamer
in de f fens 12.
Zet de f lens 12 met de bout 15 vast.

P.T.O. N 112110, N 13011 0:
Bouw de P.T.O. in.
Raadpleeg eventueel de gelijknamige rubriek.

P.T.O. N 112110 UL, N 130/10 UL:
Bouw de P.T.O. compleet met na-schakelbak

in,
Raadpleeg eventueel de gelijknamige rubriek.

Monteer de P.T.O . aandrijfas tegen de f lens

12.

I
24

I

$

Sluit de luchtbedieningsleiding aan op de

fuchtcifinder 36.
Sluit de kabelconnector aan op de controle
schakelaar 39 van de P.T.O.
Breng de pakking 48 aan en zet het zijdeksef
49 met de bouten 50 tegen de zijkant van de
P.T.O. vast.

Indien er géén extra P.T.O. van het type
N 35211 of -12 wordt opgebouwd:
Monteer de oliespatpfaat 27, de vulring 28, de
pakking 29 en het deksel 30.

Indien er wèl een extra P.T.O. van het type
N 352/1 of -/2wordt opgebouwd:
Monteer de vulring 38, de pakking 29 en de
tussenf lens 51 .

Bouw deze P.T.O. op volgens de beschrijving
op bl z. 20 t/m 23.

Sluit de aandrijfas aan op de aandrijfflens
van de versne llingsbak.

Bouw de uitlaatdemper weer in (Fig. 2Ol.

Controfeer het olieniveau van de versnellings-
bak en vul zonodig olie bij.
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