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VOORWOORD

Deze handleiding is bestemd voor personeel van werk'
plaatsen, dat be/ast is m et het o nderhoud en de revisie van
DAF opleggers. Ook is in deze handleiding een korte instructie over de bediening van deze wagens opgenomen,
Het /aatste hoofdstuk is gewijd aan de bouw van een
koppeltaÍel op een trekker, die bestemd is voor een DAF
oplegger, Bi1 de verwijzing naar links en rechfs wordt men

chouwd met het gezicht naar de achterzijde kilkende
in de rijrichting van het voertuig te staan.
lnlichtingen betreff ende het onderhoud of revisie, die niet
in deze handleiding vermeld staan worden gaarne ge'
geven door de af deling Servic e van

bes

YAN DOORNE'S
AANHANGWAGEN FABRIEK N.Y.

ALGEMENE BESCHOUWING

Het {eit, dat de oplegger een steeds belangrijker plaats inneemt in het wegvervoer,
niet alleen in ons land, doch in zeer vele landen, is een bewijs, dat dit vervoermiddel lage exploitatiekosten heeft. De volgende factoren zijn hiervan de oorzaak:

a.

Lage aanschaffingswaarde. De aanscha{fingsprijs van een trekker met oplegger
is lager dan die van een extra zware vrachtauto van even groot draagvermogen
of van twee vrachtauto's met eenzelfde gezamenlilk draagvermogen.

b.

Lagere afschrijving. Een oplegger heeft altild een langere levensduur dan
truck. U kunt ze dus over veel meer kilometers afschrijven.

een

c. Lagere

brandsto{kosten. Als U door gebruik van een oplegger o{ aanhangwagen de nuttige last verdubbelt, worden de brandstofkosten niet evenredíg
hoger.

d.

Lagere bandenkosten. De bandensliitage voor opleggers en aanhangwagens

is

veel minder dan bij zware vrachtauto's met aangedreven wielen.

e. Lager

chau{feursloon. U vervoert per rit meer nuttige last. De productiviteit
van de chau{{eur rnrordt evenredig hoger.

f.

Lagere onderhoudskosten. De onderhoudskosten van een oplegge

r

zijn aanzien-

lilk gerínger dan die van een vrachtauto,
Naast deze algemene voordelen van opleggers heeft de DAF oplegger bilzondere
voordelen wat betre{t zijn constructie. Hieronder geven wij een beknopte indeling

van de diverse typen DAF opleggers. Alle hieronder genoemde

componenten

worden in aparte hoofdstukken nader behandeld,
We kunnen de DAF opleggers verdelen in 4 groepen, naar de assen die el. onder'
gemonteerd worden:

1. Croep AA,

opleggers voorzien van een vaste as, zie Íig.

2. Groep HD, ooleggers

1.

voorzien van schommelassen, zie Íig.2.

3. Groep TA, opleggers voorzien van korte assen, geplaatst in tandem, zie lig,3,
4, Groep
ta

TT, opleggers voorzien van twee doorlopende vaste assen, geplaatst in
ndem, zoa ls te zien in f ig. 4.

Het laadvermogen van deze 4 typen opleggers varieert van 7 tot 17,5 ton en
hangt sterk a{ van het type ds, dat onder de oplegger is gemonteerd.
Oplegger type AA, voorzien van een vaste ds, heeft een bruto laadvermogen dat
varieert van 7 tot 12 ton, terwijl het bruto laadvermogen van een oplegger type HD,
TA en TT varieert van 9 tot 17,5 ton.
Het maximum laadvermogen van een oplegger hangt ook af van de toegestane
specilieke asbelastíng op de weg. Dit is een zeer belangrijke {actor, waar rekening
mee moet worden gehouden bij bestelling van opleggers.
6

Fig.

1. Oplegger

met één vaste as (AA model).

Ftg,2. Oplegger met schommelassen (HD model)'

Fig.3. Oplegger met

Fig.

tandem-assen

(IA

model).

4. Oplegger met tandem-assen (TT model).

De chassis van de DAF opleggers kan men onderscheiden in een chassis met een
enkele hoofdligger en een chassis met een dubbele hoofdligger, zoals te zien in

fig. 5 en

6.

Fig.5. Chassisraam met éen centrale hoo{dligger.

Fig.

ó.

Chassisraam met twee hoo{dliggers.

De hoogte van de laadvloer boven de grond is zeer belangrijk en moet aangepast
worden aan het product dat vervoerd zal worden met de oplegger. Vandaar dat
DAF opleggers bouwt met diverse laadvloerhoogten, zoals te zien in f ig. 7.

Fíg.

7.

Diverse modellen opleggers.

Alle opleggers worden voorzien van DAF koppelschotels. De trekker die gebruikt
zal worden voor de oplegger, moet voorzien worden van een DAF koppeltafel.
Instructies voor de bouw van een koppeltafel op de trekker die gebruikt zal worden
in combinatie met een DA.F oplegger, worden gegeven op pagina 130. Voor een
DAF koppelschotel en koppeltafel zie {ig. B en 9,

Fig.8. Koppelschotel op oplegger,

Fig.9. Koppeltafel op trekker.

DAF opleggers kunnen worden voorzien van een enkele o{ zoals bij een oplegger
met twee hoofdliggers een dubbele hydraulische voorsteun , zie fig. 10 en 11.
Tenslotte kunnen de DAF opleggers nog verdeeld worden naar het op de wagen
gemonteerde remsysteem. Men onderscheidt 4 typen remsystemen, t.w.:
Vacuum-mechanisch remsysteem,
Vacuum-hydraulisch remsysteem,
Luchtdru k-mech

an

isch remsysteem,

Luchtd ru k-hyd ra u lisch remsysteem

Fig.

10.

Hvdraulisch bediende enkelvoudige voorsteun,

Fig. 11. Hvdraulisch bediende dubbele voorsteun.
De principes van deze 4 remsystemen zijn te zien in {ig. 12 a t/m d,
Het type remsysteem op de oplegger wordt voornamelilk bepaald door het
systeem op de trekker.
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rem.

Fig. 12a. Vacuum-mechanisch systeem.

Fig. 12b. Vacuum-hydraulísch systeem.

Fig.

12c. Luchtdruk-mechanisch

systeem.

Fig.

12d. Luchtdruk-hydraulisch

systeem.

BEDIENING

De bediening van DAF opleggers is zeer eenvoudig en de beschrijving van de
bedien ing kan beperkt bliiven tot het aan- en af koppelen en de bedien ing van de
hydrau I ische voorsteun.

Het koppelen van de trekker aan de oplegger.
Zie voor beschrijving van de koppeling pagina 1B e.v.
Om een trekker aan een oplegger te koppelen moeten de volgende instruciies
nauwkeurig opgevolgd worden.

1. Zet de he{boom van de koppeling in de cabine van de trekker in ongekoppelde
stand, dus de hefboom bilna verticaal.

2. Overtuig U ervan dat de bovenrand van de koppelpen gelijk ligt mei

de

bovenkant van het verdiepte gedeelte van de koppeltafel, ln geen geval mag de
bovenkant van de koppelpen boven dit vlak van de koppeltafel uitkomen.

3,

Ri;d de trekker voorzichtig achteru it totdat de kraag van de koppelschotel van
de oplegger tussen de twee zoekranden van de koppeltafel glildt en rijd dan
voorzichtig nog iets achteruit totdat een aanslag duidelilk voelbaar is. De
kraag zal dan precies boven de koppelpen staan.

4, Zet de koppelhe{boom in de cabine in de geheel gekoppelde stand, dus de
hefboom horizontaal, dan zal de koppelpen in de bus van de koppelschotel

Fig.
12

13.

Pomphef boom

op de oplegger.

gli.iden. De drukpen opent de klep in het hydraulisch systeem en de voorsteun zal
door de zware veren opgetrokken worden. Op hetzel{de ogenblik wordt het remsysteem en het electrisch systeem automatisch gekoppeld'

In het geval dat de koppelschotel van de oplegger te laag is in verhouding tot de
hoogte van de koppeltafel van de trekker, kan men dit corrigeren door het voorste
gedeelte van de oplegger iets hoger te zetten, dus door de voorsteun verder uit
te pompen.De kleine hefboom voor het instellen van de kleine of grote plunjer
moet in dit geval in de bovenste stand gezet worden, dus de stand waarin de kleine
plunjer alleen bewogen wordt.
In het geval dat de oplegger te hoog staat met betrekking tot de hoogte van de
koppeltafel van de trekker, kan men het voorste gedeelte van de oplegger iets
laten zakken door heel voorzichtig de klep in de omloopleiding te openen, dus
het handwiel linksom te draaien. Hierdoor vloeit de glycerine van de hydraulische
voorsteun direct terug in de tank.
Het gevolg is dat de opl"gger zakt.

Fis. 14a.

Fig. 14b.

Instelhe{boom in bovenste
stand: kleine plunjer.

lnstelhe{boom in onderste
stand: grote plunjer.

Het ontkoppelen van de oplegger.
Ontkoppel de oplegger als volgt:

1. Trek de handremhefboom van de trekker

aan.

2. Zet de koppelhe{boom in de cabine van de trekker in de

middenstand (half
gekoppelde stand) en pomp de voorsteun van de oplegger naar beneden. De
instelhefboom moet in de onderste stand geplaatst worden om te zorgen dat de
grote plunjer bewogen wordt; dit bevordert een snelle neerwaartse gang van de
hydraulische voorsteun. Zodra de voorsteun de grond hee{t bereikt, moet de
he{boom in de bovenste stand gezet worden, zodat alleen de kleine plunjer
bewogen wordt. Wanneer de oplegger beladen is, dient alleen de kleine plunjer

gebruikt te worden.

3. Wanneer de voorsteun goed op de grond staat kan de

koppelhefboom in de

cabine in de ontkoppelde stand gezet worden, dus de hefboom verticaal.

4. Zet de handremhe{boom vrij en rijd de trekker
5. Zel de

koppelhe{boom

vooruit.

in de cabine weer in de gekoppelde stand, dus

de

hefboom horizontaal.
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Het verrijden van de oplegger over korte afstanden.
Wanneer een DAF oplegger ontkoppeld wordt, worden de remmen automatisch
aangezet, zie onder ,,Remmen". Wanneer men een gekoppelde oplegger over een
korte alstand wil verrijden is het noodzakelijk eerst de remmen vrij te zetten. Dit kan
gedaan worden met de z.g, remafzetters, die op de assen gemonteerd zijn, zoals
te zien in fig. 44. Bi.l opleggers met luchtdruk reminstallaties moet de hefboom op de
remkrachtregelaar in de stand ,,lósen" gezet worden. H ierdoor komen de rem men
vrij.

Waarschuwing. Vergeet nooit na het verrijden van de oplegger de remafzetters
weer in de oorspronkelilke stand terug te zetten. Wanneer een trekker met een
oplegger wegrijdt, zonder dat de remafzetters in de oorspronkelilke stand teruggezet ziln, kan dit zeer groot gevaar opleveren, daar de oplegger dan niet kan
remmen.Bij luchtdruk reminstallaties moet de he{boom op de remkracht-regelaar
in de oorspronkeliike stand gezet worden.
Bediening van de hydraulische voorsteun.
Zie voor beschrijving van deze voorsteun pagina 31 e,v,
Om de voorsteun uit te pompen bedient men de pomphefboom zoals aangegeven
in fig. 13, nadat de koppelhefboom in de cabine van de trekker in de half-gekoppelde
stand is gezet. Het u itpompen van de hydrau lische voorsteun, totdat de wielen de
grond raken, vergt weinig kracht en dit kan dus geschieden met de grote plunjer.
D" grote plunjer wordt bediend door de instelhe{boom in de benedenwaarts gerichte
stand te plaatsen, zie fig. 14a. De a{gelegde afstand van de voorsteun per slag van de
grote plunjer is veel groter dan de afgelegde afstand per slag van de kleine plunjer.
Echter de krachten zijn omgekeerd evenredig aan de diameter van de plunjer, zodat
de kleine plunjer gebruikt moet worden om een grote kracht te kunnen uitoe{enen,
dus bilv. wanneer de oplegger geladen is. De kleine plunjer wordt bewogen wanneer de instelhefboom in de bovenwaarts gerichte stand geplaatst wordt, zoals
aangegeven in fig. 14b,
Door het openen van de klep in de omloopleiding ontstaat er een directe verbinding tussen voorsteun en tank. De vloeistof zal dus u it de voorsteun stromen,
waardoor het voorste gedeelte van de oplegger zal zakken, Het handwiel van deze
klep îs zichtbaar in fig. 31.

Waarschuwing: Draai de kraan van een oplegger, die op zijn uitgepompte voorsteun staat, niet plotseling geheel open. In het geval, dat tijdens het ontkoppelen
de koppelhefboom in de cabine in de middenstand (half gekoppelde stand) staat
en de voorsteun niet u itgepompt kan worden, is dit een gevolg van het n iet voldoende terugkomen van de klepstootstang. Deze kan teruggedrukt worden, door
de stang met het platte einde (.1uist zichtbaar op fig. 17-H geheel Iinks) linksom

te draaien.
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HET CHASSISRAAM
Beschrijving.

Het DAF chassisraam is zó ontworpen, dat een zo gunstig mogelilke verhouding
tussen het eigen gewicht en het draagvermogen is verkregen. Het ís vervaardigd
uit geperste staalplaat, terwijl alle verbindingen electrisch ziln gelast. Kenmerkend
voor deze opleggers zijn de kokervormige hoo{dliggers, waardoor zo groot mogelilke
schrankvrijheid verkregen wordt. De hoofdligger is gemaakt van twee strippen
(fig. 15a). De twee strippen worden geperst in een vorm zoals aangegeven in fig. 15b
en aan elkaar gelast zoals te zien is in f ig. 15c. De dwarsliggers worden tegen de
hoo{dligger aan gelast, zoals te zien is in fig. 16. Bij een enkele hoofdligger is het
voorste gedeelte van deze hoo{dligger gevorkt,.teneinde het oppervlak waaraan de
koppelschotel moet worden bevestigd te vergroten. ln de ruimte tussen de twee
benen van het gevorkte voorste gedeelte van de hoofdlígger, zijn de pomp en de
tank van de hydraulische voorsteun ondergebracht.

Fig.

1

5.

Constructie van een doosligger.

Fig. 1ó. Verbreedstukken, gelast aan de centrale hoofdligger.

Bij chassisramen, uitgevoerd met 2 hoofdliggers, zijn deze hoofdliggers [-[-vormig
en door middel van stevige dwarsliggers verbonden. Aan deze hoofdliggers zijn de
zogenaamde verbreedstukken gelast. Deze verbreedstukken zijn naar de einden toe
kleiner van doorsnede, waardoor een gunstige verdeling van de materiaafspanningen bereikt wordt.
15

Opleggers, die speciaal bestemd ziin voor het transport van lang materiaal, zoals
lange profielstaven, pijpen en palen, zijn voorzien van een centrale hoofdligger,
waarin een andere hoo{dligger van kleinere doorsnede kan gli.iden. Door het uittrekken van deze kleinere hoofdligger kan de totale lengte van de oplegger ver-

groot worden.
Twee typen uitschui{bare opleggers zijn verkrijgbaar: een type met een uitschuifbare ligger aan de achterzijde van de oplegger en een type, waarvan de hoofdligger
in het midden uitschuifbaar is gemaakt.
Een randprofiel van speciale vorm is langs de gehele omtrek van de oplegger
gelast. Dit randprofiel kan voorzien worden van scharniersteunen, indien de oplegger
voorzien wordt van neerklapba re zijborden.
Aan het randprofiel, bi1 het eind van iedere dwarslígger, kunnen touwhaken bevestigd

worden voor het vastmaken van schoortouwen. De sterk afgeronde voorkant van
de oplegger vermindert de benodigde a{stand tussen de achterkant van de trekkercabine en het hart van de koppeling bij een bepaalde lengte van de overbouw.
Ook worden opleggers met een rechthoekige voorzijde geleverd,
De enkelvoudige hydraulische voorsteun is direct aan de stalen hoofdligger gelast
en om de stij{heid te vergroten zijn platen tussen de voorsteun en de stalen
hoo{dligger gelast.

Wielkasten en spatborden worden met bouten aan het chassisraam bevestigd.
De veersteunen voor schommelassen of vaste assen worden bevestigd aan de
hoofdliggers,
Reparaties.

Het repareren van een verbogen chassisraam is zeer moeilijk en moet alleen
uitgevoerd worden door vaklieden, die hiermede volkomen op de hoogte zijn.
Indien het frame gericht dient te worden moet men als volgt te werk gaan:

1. Verwijder de vloer

van de oplegger,

2. Wanneer het voorste gedeelte van het

chassisraam gericht díent te worden
moet de pomp en de tank van de hydraulische voorsteun verwijderd worden,
om beschadiging aan deze onderdelen te voorkomen. Denk er aan, dat eerst
de langsligger gericht dient te worden.

3.

De dwarsliggers moeten

h ie

r

zuiver haaks op gelast worden.

Lasinstructies.

Het lassen van een chassisraam moet uitgevoerd worden in een tochtvrije werkplaats, om onregelmatige a{koeling van de gelaste delen te voorkomen.

De laselectroden die geschikt zijn voor laswerk aan onderdelen van het
raam zijn de volgende:
Philips - 5ó

Klellbers

Smit - Con arc 52-54

Varios

Arcos - Ductilend 55
1ó

- OK

- Stallas.

55

chassis-

Voor het lassen van langs- en dwarsliggers moet een electrode van 4 mm diameter
gebruikt worden, terwijl voor randprof ielen, steunen en ander plaatwerk een
electrode van 3Vo mm díameter voldoende is. Voor het lassen van dwarsliggers
en andere liggers van U-profiel moeten deze eerst gehecht worden aan de binnenzijde en daarna gelast vanaf de buitenzijde naar het midden toe.
Onderh oud.

Het chassisraam behoeft wein ig onderhoud, maar in het geheel geen onderhoud
betekent een vermindering van de levensduur tengevolge van roest en corrosie.
Maak Uw chassisraam daarom iedere 10.000 km grondig schoon, Zorg ervoor, dat
water niet in de hoeken of gaten kan blilven staan, waar het in dat geval corrosie zal
veroorzaken. Speciale aandacht moet besteed worden aan opleggers, voorzien van
een uitschuifbare hoofdligger. De bínnenste hoofdligger moet gemakkelilk in de
buitenste kunnen schuiven. Zorg, dat geen water tussen de liggers kan komen.
Smering.

1.
2.

Smeer iedere 10.000 km alle scharnierpunten langs de profielrand van de oplegger.

Bi; uitschui{bare opleggers moet het uitschuifbare gedeelte iedere 10.000 km met

vet gesmeerd worden.
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DE KOPPELING
Beschrijving.

De complete koppeling van een trekker en oplegger bestaat altild uit twee hoofddelen, fàmelilk het gedeelte op de trekker genaamd koppeltafel, {ig. I en het
gedeelte op de oplegger, genaamd koppelschotel, fig.B. Wanneer een trekker
aan een oplegger gekoppeld iS, moet niet alleen een gedeelte van de last op de
trekker worden overgebracht, maar ook de trekkracht van de trekker gaat via deze
koppeling.

Bovendien is de koppeling van DAF zo gemaakt, dat het remsysteem en het
electrisch systeem van trekker en oplegger via deze koppeling met elkaar verbonden worden. Voor een goed onderhoud en bediening van deze koppeling op
de juiste wijze, is het noodzakelilk, eerst de principes van de werking uiteen te
zetten , zie f ig. 17.Yoor bediening van de koppeling zie pag .12 e,v. De koppeling van
een oplegger met vacuumremmen en de koppeling van een oplegger met luchtdrukremmen zijn, behalve het luchtleidingverbindingsmechanisme in de koppelpen,
geheel gelilk.

De koppeltafel op de trekker bestaat uit twee hoofddelen, zie {ig. 1B; de koppeltafel en het onderstel. Het onderstel is gebouwd op het chassisraam van de trekker.

De hoogte van de koppeltalel boven de grond hangt voornamelilk af van de
a{metingen van de banden van de trekker. De koppeltafel wordt bevestigd op het
onderstel door middel van zware rubberlagers, scharnierend om twee horizontale
assen die loodrecht op de langshartlijn van de trekker staan. In het midden van de
koppeltafel is een bus gelast, waarin de koppelpen op en neer kan glilden. De
koppelpen wordt bewogen door een he{boom in de cabine van de trekker. ln het

midden van deze koppelpen is een pijp gemonteerd die verbonden is met het
vacuum remsysteem op de trekker. Het boveneinde van deze pijp is voorzien van
enige gaten en een stalen kup.Een rubber huls die precies over deze pijp geschoven
kan worden wordt omhooggedrukt door een veer en stuit zodoende tegen de stalen
kup, waardoor de pijp a{gesloten wordt. In het boveneinde van de koppelpen is een

contactring voor electrisch contact gemonteerd, waarin zich 4 contactsegmenten
beìinden, gelsoleerd van elkaar en van de koppelpen zel{. Hierdoor kunnen 4
verschillende electrische verbindingen tot stand gebracht worden. De contactsegmenten worden met het electrisch systeem van de trekker verbonden. Tevens
is aan de koppeltafel een draad bevestigd, die ook met'het chassis van de trekker
verbonden is. Deze draad dient voor het aarden van de koppeltafel.
De in de cabine van de trekker gemonteerde hefboom voor het bewegen van de
koppelpeo, kan langs een segment glijden. Dit segment is uitgevoerd met 3 uitsparingen, zodat de hefboom in 3 posities vastgezet kan worden. De hefboom is
verend en springt daardoor vanzelf in één van de drie uitsparingen (zie fig. 19).
Wanneer de koppelhefboom in de horizontale stand geplaatst wordt is de koppelpen geheel omhoog gedrukt, dus in de gekoppelde stand. Wanneer de koppelhefboom in de verticale stand staat, is de koppelpen geheel ingetrokken; het bovenvlak van de pen ligt dan geliik met of onder het vlak van de tafel. In gekoppelde
18
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Fig. 19. Koppelhe{boom in trekker cabine.

stand wordt de hefboom op zijn plaats ge{ixeerd. Dit wordt bewerkstelligd door
een veerbelaste pen die in een gat in het segment valt, zie {ig, 20. De he{boom
is door middel van een bedien ingsstang verbonden met een vork, gemonteerd
onder de koppeltafel. Deze vork grijpt om twee dwarspennen, die onderaan de

F,g. 20. Koppelhefboom met borgpen.
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koppelpen bevestigd zijn. Door de hefboom te verdraaien, wordt de vcrk onder
de koppelta{el bewogen en daardoor wordt dus de koppelpen ook in verticale
richting bewogen, In {ig. 1B is duidelilk het bewegingsmechanisme van de koppelpen

te zien,
De koppelschotel is gelast aan de chassisliggers van de oplegger. Het hoofdbestand-

deel van deze koppelschotel is de schotel zelf, een geperst stalen, cirkelvormige
plaat. In het m idden van deze koppelschotel is een gegoten bus bevestigd, welke
laatste aan de onderzijde voorzien is van een kraag. Door de doorboorde bodem
van deze koppelbus is een pijpstuk met {lens gestoken, zodanig dat de flens tegen
de bodem bevestigd kan worden met 4 bouten. De pijp is zuiver concentrisclr met
de koppelbus geplaatst, zie {ig. 21 , Het onderste gedeelte van deze pijp is groter

Fig.

21

.

Koppelbus met pijp in
kop pe lsch otel,

Fig.22. Contactveren
koppelschotel,

in diameter dan de buitendiameter van de k"p van de koppelta{el, díe de rubber
huls afsluit. Wanneer de trekker aan de oplegger gekoppeld wordt en de koppelpen
wordt omhoog gedrukt, door de koppelhefboom in de horizontale stand te plaatsen,
dan zal de pijp over de kap heenschuiven en daardoor de rubber huls naar beneden
gedrukt worden. De rubber huls dicht nu af tegen de pijp van de oplegger, inplaats
van tegen de kup.De lucht kan nu via deze pijp in de koppelschotel langs de rubber
huls en zo in de aansluitpijp van de koppeltafel terechtkomen, waardoor dus het
remsysteem gekoppeld is. De koppelschotel is verder voor zien van 4 contactveren,
zie fig.22, Zodra de koppelschotel op de koppeltafel is gekomen zullen de contactveren op de contactsegmenten van de koppelpen terechtkomen. De segmenten zijn
zo uitgevoerd, dat over het gehele gebied van de draaicirkel van trekker en oplegger
de contacten gehandhaafd bli;ven. De contactveren zijn verbonden door draden
met een contactblok, gemonteerd vóór de koppelschotel. Alleen in de geheel
gekoppelde stand moeten de contactveren op de segmenten drukken; alleen dan
is het electrisch systeem aangesloten. De voorsteun van de oplegger wordt hydraulisch bediend. Wanneer de oplegger geheel gekoppeld is, zu llen de veren in de
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voorsteun deze geheel opgetrokken houden. ln ontkoppelde stand staat de oplegger
dus op de voorsteun; de voorsteun wordt in deze positie gehouden door de druk
van de glycerine in het hydraulisch systeem. Na het aankoppelen van trekker aan

oplegger is het noodzakelilk de voorsteun voldoende van de grond te lichten.
Dit gesch iedt automatisch, tegelijk met het aankoppelen van remsysteem en electrisch systeem. Wanneer de koppelhefboom in de trekker in geheel gekoppelde
stand geplaatst wordt, dus horizontaal, dan zal de koppelpen tegen een drukpen
in de koppelschotel stuiten en deze drukpen bedient op ziin beurt een stang, die
een klep in het kleppenhuis van de perspomp licht, waardoor glycerine uit de
voorsteun terug kan vloeien in de tank. De voorsteun wordt dan opgetrokken door
de ingebouwde veren (zie hoofdstuk,,Voorsteun" voor meer details),
STORINGEN EN HUN OPLOSSING.
a. Het koppelen van trekker aan de oplegger gaat moeilijk.

Dit wordt veroorzaakt door de koppelpen.Wanneer deze in ongekoppelde toestand is, moet de bovenkant van de koppelpen gelilk liggen met de bovenkant
van de koppeltaiel, of iets daaronder; in geen geval mag de rand van de koppelpen
boven de koppelta{el uitsteken. Wanneer de koppelhe{boom in de gekoppelde stand
staat moet de koppelpen ó5 mm boven het vlak van de tafel uitsteken. De rand van
de koppelbus van de koppelschotel van de oplegger moet vrij over de koppeltafel
heen kunnen glilden zonder de koppelpen te raken. Dit moet gecontroleerd worden
door de trekker aan de oplegger te koppelen. Wanneer de koppelhefboom in de
cabine in ongekoppelde stand gezet wordt en de bovenrand van de koppelpen
ligt niet gelilk met de bovenkant van de tafel, maar steekt er iets bovenuit, dan kan
dit opnieuw afgesteld worden, door afstellen van het bedieningsmechanisme van de
koppelpen, of door de verdraaiingshoek van de hefboom te vergroten. Dit kan
geschieden door het segment ongeveer 5 - b mm naar beneden te buigen, Zie

ook onder

b.

b. De oplegger remt

plotseling onder het rijden'

Dit plotselinge remmen van de opl"gger kan zijn oorzaak hebben in teveel speling
tussen de koppelta{el en koppelschotel, of de te geringe lichthoogte van de koppelpen van de trekker. In beide gevalfen wordt de rubber huls niet krachtig genoeg

tegen de pijp van de koppelschotel gedrukt. Lucht kan daardoor het remsysteem
binnendringen. Controleer de koppelta{el in ongekoppelde toestand. Controleer
de onder a. genoemde maat. Er mag geen axiale speling voorkomen; om de koppelpen in deze stand te brengen, moet men enige kracht op de he{boom uitoefenen.

Wanneer de he{boom zonder enige moeite in de gekoppelde stand gezet kan
worden, betekent dit, dat de koppelpen nog axiale speling hee{t, wat tengevolge
kan hebben dat de oplegger plotseling gaat remmen. Controleer de bedieningshelbomen en vork van deze koppelpen, zie {ig,23. Ook kan remmen van de oplegger
veroorzaakt worden door de rubber huls zelÍ. De huls kan niet gemakkelilk over
de pijp glijden, wat het gevolg is van vuil dat tussen de pijp en de huls is gekomen.
Zorgvuldig schoonmaken van deze delen is dan noodzakelilk. Een versleten rubber
huls dient onmiddelli;k vervangen te worden.
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Fig. 23. Bedieningsmechanisme
van koppelpen.

c, Slecht electrisch

contact.

Dit kan veroorzaakt worden door:

1. Vet op de contactsegmenten. Deze delen moeten zorgvuldig

schoongemaakt

worden.

2. Wanneer de koppelbus ín de

koppelschotel van de oplegger enige radiale
speling hee{t, kan deze de contactsegmenten raken. Zet de vier bouten van de
contactveer goed vast.

3, Wanneer de trekker aan de oplegger gekoppeld wordt op onjuiste wijze.

Bilv.

wanneer de koppelpen boven het vlak van de koppeltafel uitkomt. In dit geval
zal de rand van de bus op de koppelschotel de pen raken en hier plotselirrg
overheen schieten. Het gevolg is dat de pijp dan de segmenten zal beschadigen.

d. De voorsteun kan niet

uitgepompt worden.

In het geval, dat tijdens het ontkoppelen de koppelhe{boom in de cabine in de
nniddenstand (hal{ gekoppelde stand) staat en de voorsteun niet uitgepompt kan
worden, is dit een gevolg van het n iet voldoende terugkomen van de klepstootstang. Deze kan teruggedrukt worden, door de stang met het platte einde (zichtbaar
op fíg. 17-H geheel links) linksom te draaien.
REPARATIES.

a.

Vervangen Yan de rubber huls.
De rubber huls in de holle koppelpen kan als volgt verwijderd worden (zie fig.24):

1. Verwijder het boutje

waarmede de stalen kup op de pijp in het hart van de
koppelpen is bevestigd.

2. Verwijder

daarna de kap en de rubber huls.

3, Controleer o{ de pijp een glad buitenoppervlak

hee{t en maak dit, indien nodig,

glad met filn schuurpapier.

4.
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Monteer de huls en kap in omgekeerde volgorde als boven beschreven.

Fig.24. Demonteren van de
kop pe I pen

.

b.

Vernieuwen van de contactring.
Als de contactring zover gesleten is, dat goed contact tussen segmenten en veren
niet meer mogelilk is, moet de ring vernieuwd worden.
Verwijder de ring als volgt (zie f ig . 25):

1.

Maak de verbinding van de draden naar de koppelpen los bij het contactblokje

op het chassis van de trekker.
2.

Verwijder de kabelklem aan de onderzijde van de koppelpen.

3.

Draai de twee bevestigingsboutjes uit de zijwand van de koppelpen.
Verwijder de boutjes in de segmenten, waarna de draden uit de ring kunnen
worden getrokken.

5.

Fig.25. Verwijderen van de
contactseg mentring.

Het opnieuw bedraden van een contactring geschiedt als volgt:

1,

Nadat het uiteinde van de draad over een lengte van -f 5 mm blank is gemaakt,
moet dit gedeelte aan de onderzijde in het gat in de ring gestoken worden en
dan aan de bovenzijde gesplitst. Bij aandraaien van het boutje boven in het
segment wordt de draad vastgeklemd. Men lette er op, dat het boutje niet
boven de seg menten u itsteekt.
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c.

Vervangen Yan de koppelpen.

i, Maak de electrische draden los in het contactblok.
2. Verbreek de verbinding van de {lexibele leiding van het vacuum

remsysteem

met de koppelpen.

3, Verwijder de scharníerpen van de hefboom op de bedieningsstang.
4. Draai de twee vorken naar beneden.
5, Neem de koppelpen in zijn geheel eruit. Wanneer de koppelpen versleten

is

(teveel speling tussen koppelpen en geleidebus) moet de geleidebus eveneens verwijderd worden, zie onder ,,Contróle" van onderdelen.
Verwijder de geleidebus met een koudbeitel en monteer een nieuwe geleidebus.

Het monteren van een nieuwe koppelpen geschiedt in omgekeerde volgorde
ls besch reven in pu nt 1 t/m 5.

a

VERWIJDEREN EN UIT ELKAAR NEMEN.

Verwijderen van de koppeltalel.
Om de gehele koppelta{el van de trekker te verwijderen gaat men als volgt te werk:
1. Maak de verbinding van de electrische draden in het contactblokje los. Het
contactblokle is gemonteerd op de dwarsbalk vóór de koppeltafel of op cje
langsba[k van het trekkerchassis.

2. Verbreek de verbinding van de {lexibele remleiding aan de pijp van
koppe I pen

de

,

3, Verwijder de

koppelhefboom en kleine helboom aan ieder eind van de bedieningsstang, nadat de twee conische pennen uit de stang zijn gedreven,

4.

Draai de vorken van de koppelpen geheel naar beneden, waarna de koppelpen

uit de tafel genomen kan worden.
5, Draaí de tien bouten uit het onderstel van de koppeltafel.
6, Neem de koppeltafel en het onderstel in zijn geheel van het trekkerschassis a{,
7. Maak de 4 bouten van het segment in de vloer van de trekkercabine los en
neem het segment uit de cabine.
Om de koppeltafel van het onderstel te verwijderen make men de twee stroppen
aan beide zijden van de assen los en sla de twee assen buitenwaarts uit de rubberbussen met behulp van een drijver. Neem de koppeltafel af en verwijder de
gevorkte as met de veer, nadat de twee conische pennen uit de vorkas zijn gedreven.

SCHOONMAKEN EN CONTROLEREN.
Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon en controleer op sliltage, beschadiging
o{ andere verschijnselen, die aanleiding kunnen geven tot breuk. De rubber huls
moet in alcohol worden schoongemaakt. Controleer of de bovenzijde van de huls
beschadigd is en indien dit het geval is, vervang dan de huls direct. Let speciaal
op de koppelpen en geleidebus. De maximaal toegestane speling tussen de koppelpen

en de bus bedraagt 1,5 mm. De speling bij een nieuwe koppelpen en geleidebus
bedraagt 0,4 mm.
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MONTEREN.

Het in elkaar zetten en monteren van de koppelschotel

gesch

iedt in omgekeerde

volgorde, als boven omschreven (zie tevens installatie op trekker, pagina 130 e.v,).
Bij de montage van de koppelta{el moet echter het volgende in acht genomen
worden.

Monteer eerst het segment op het chassís o{ op de cabinevloer. Zet de koppelhe{boom op ziln plaats, niet in de geheel gekoppelde stand, doch ongeveer 8 mm
daarvoor. Houd nu de koppelpen in de geheel gekoppelde stand en monteer'de
stang met de kleine he{bomen.
Boor eventueel nieuwe gaten in de stang of verander de lengte van de verbindingsstang met de he{boom zodanig, dat boven beschreven stand van de hefb,oom en
koppelpen verkregen wordt. Hierdoor wordt bereikt, dat de koppelpen met enige
spanning in de bovenste stand staat. Zie ook pagina 133.

ONDERHOUD VAN DE KOPPELING.

a.

Smering.
1

, De koppelschotel en koppeltafel moeten iedere

1000 km voorzien worden

van een laagje vet.

2. ledere 1000 km moeten de twee assen aan iedere zijde van de koppelta{el
gesmeerd worden via de smeern ippels.

3.

Smeer alle scharnierpunten van het bedieningsmechanisme iedere 1000 km.

Waarschuwing: Smeer niet de contactsegmenten en veren. Deze moeten schoon
gehouden worden om een goed electrisch contact te houden.

b.

Wekelijkse contróle.

1, Controleer of de rubber huls gemakkelilk over de pijp kan schuiven en
controleer of de bovenkant van de huls vlak en niet beschadigd

2,

is.

Controleer de contactsegmenten en veren; de segmenten moeten goed
schoon zijn en vet- en olievrij.

3. Controleer de standen van koppelpen in geheel-, half- en niet

gekoppelde

stand. Zie ook onder puni a. van storingen.

4. Controleer de radiale

speling van de koppelpen in de geleidebus; deze mag
maximaal 1,5 mm bedragen.

5. Controleer

Ce scherpe rand van de verbindingspijp van de reminstallatie in
de koppelschotel, Een beschadigde rand kan plotseling de remmen in werking
doen stellen (vacuum remmen).

AUTOMATISCHE KOPPELING OP OPLEGGERS
MET LUCHTDRUK REMINSTALLATIE.

De automatische koppeling op opleggers, die voorzien ziin van een luchtdrukreminstallatie, is bilna geheel gellJk aan de hiervoor beschreven koppeling. Het
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verbindingsmechanisme voor de luchtleidingen van het remsysteem,'zoals te zien
in fig.26, wijkt a{, doch de instructies voor reparaties en onderhoud van pagina 26,
27, 28 en 29 zijn ook voor dit mechanisme van toepassing.

Fig. 26. Koppelingsmechanisme voor luchtdruk reminstallatie.
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HYDRAULISCHE VOORSTEUN
BESCHRIJVING (zie {ig. 27).
Ter ondersteuning van het voorste gedeelte van een DAF oplegger in ongekoppelde
stand is een hydraulische voorsteun gemonteerd. ln de meeste gevallen is één
voorsteun, gelast in de centrale hoofdligger, voldoende voor het opnemen van
de krachten tengevolge van de lading. Bij wagens met zeer grote laadvermogens
of wagens met twee hoofdliggers worden twee voorsteunen toegepast. De principes

van de constructie zijn voor beide typen hetzelfde, hoewel afmetingen kunnen
verschillen. Het hoofdonderdeel van de hydraulische voorsteun, het huis van de
plunjer, is gelast aan het chassisraam en heeft een cirkelvormige doorsnede. De
steu n zelf, waaraan de wielen zijn bevestigd, is een pijp die in het huis op en neer
kan schuiven. Tussen deze pijp en het huís zíjn een of meerdere veren gemonteerd,
die, wanneer de pijp naar beneden geperst wordt, in elkaar gedrukt worden. ln deze
steunpijp bevindt zich een plunjer die bevestigd is aan het chassisraam. De voorsteun voor een oplegger met een steundruk van meer dan I ton, is voorzien van
een extra veer, die centraal in het huis gemonteerd is, '1g tig,28. D. plunjer wordt
op het chassisraam vastgezet met een moer, die aan de bovenzijde van de vloer
onder het ronde deksel bereikbaar is. Een leren manchet dicht de plunjer af tegen
de steunpijp.De steunpijp is aan de onderzijde voorzien van een vork, waarin een
dwarsbrug past, die voorzien is van twee wielen. Cok kan in speciale gevallen de
steunpijp voorzien worden van een vierkante plaat, die op de grond rust en u itgevoerd is met een scharnier, om oneffenheden van de grond te kunnen opnemen.
In de ruimte tussen de twee benen van de vork van de hoofdligger is de tank en de
pomp van de hydraulische voorsteun geplaatst. De pomp, die uitgevoerd is als een
plunjerpomp met twee concentrische plunjers, is met vier bouten bevestigd op een
dwarsplaat in het chassis van de oplegger. Het kleppenh u is, met een pers- en een

zuigklep, is uit één stuk gegoten met het plunjerhuis. De tank is direct aan het
kleppenhuis gebouwd door middel van vier bouten. De persfeiding die aan de
andere zijde van het kleppenhuis is bevestigd, is direct verbonden met de ruimte
in de voorsteun. Een en ander is duidelilk te zien in fig. 27. ln {ig. 29 is duidelilk

te zien hoe de pomp is opgebouwd.

Fig. 28. Voorsteun met een centrale veer.

De pompstang, waaraan de pomphefboom ís bevestigd, vormt een geheel met de
kleine plunjer. Rondom deze kleine plunjer is de grote plunjer gemonteerd. ln de
kleine plunjer is een pen gemonteerd die glildt in een gleuf van de grote plunjer.
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Wanneer de pompstang gedraaid wordt kan deze pen vallen in een uitsparing
in de grote plunjer, waardoor deze grote plunjer de berveging van de pompstang
moet meemaken. Het is duidelilk, dat, wanneer de pompstang gedraaid wordt,
zodat de kleine he{boom naar boven gericht staat, alleen de kleine plunjer
in werking is, De grote plunjer komt in werking, wanneer de pompstang zodanig
gedraaid wordt, dat de pen niet meer in de gleuf heen en weer glildt, maar in de
uitsparing van de grote plunjer komt, dus wanneer de he{boom naar beneden
wordt bewogen. De twee kleppen, d. zuig- en de persklep, zijn in het verlengde
van elkaar geplaatst. De kleppen kunnen worden gelicht door een drukstang, die
dwars door de tank heen loopt; aan de zijde van de kleppen is deze stang hol
u

itg evoe rd

.

Deze drukstang wordt bewogen door de drukpen (zie fig.30), en de tuimelhe{boom
op de koppelschotel. De glycerine vanuit de tank stroomt tijdens de zuigslag van
d" plunjer door het holle gedeelte van deze drukstang naar het kleppenhuis, stroomt
langs de in laaiklep en wordt dan via de u itlaatklep naar de voorsteun geperst.
De toevoerpijp tussen pomp en voorsteun is voorzien van een spiraal om de kans
op breuk tengevolge van trillingen te verminderen.

Fig.

30. Bedieningsmechanisme van de kleplichtstang.

Wanneer de trekker aan de oplegger gekoppeld wordt en de koppelhe{boom wordt
in geheel gekoppelde stand geplaatst, dan wordt door de koppelpen de drukpen
omhoog geduwd, met het gevolg dat de holle drukstang de kleppen open duwt,
De zuig- zowel als de persklep worden van hun zitting gedrukt, met het gevolg
dat de glycerine uit de voorsteun terugvloeit naar de tank, tengevolge van de druk
van de veren in de voorsteun. In hal{ gekoppelde stand wordt de drukpen niet naar
boven gedrukt door de koppelpen en zijn de twee kleppen dus gesloten. Dus zowel
in half-gekoppelde als in niet-gekoppelde stand kan de voorsteun uitgepompt worden,
Een omloopleiding is gemonteerd tussen de persleiding en de tank. In deze omloopleiding is tevens een naaldklep gemonteerd, die door middel van een handwiel
bediend kan worden (zie Íi9,31),
Om de oplegger te laten zakken, teneinde de koppelschotel op dezel{de hoogte
te brengen als de koppeltafel, kan men dus de naaldklep openen, Wdarna de
glycerine terugvloeit, via deze omloopleiding, naar de tank.
32

Fig.

27. Hvdraulische

voorsteun.

fl

2

3
1. Gland stelbout.
2. Juk.

3. Gland moer.
4, Gland bout.
5. Ontluchtschroe{.
6. Pom ph u is.
7. Gland pakking (groot).
B. Schroefje in kleine plunjer.
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18. Smeern ippel.
19. Moer,
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Plunjer pomp.
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Aan de tu imelhef boom is een stang verbonden met een plat eind waardoor het
mogelilk is de tuimelhe{boom en de drukstang te bewegen. ln het geval dat de
drukstang niet gemakkelilk schuift, waardoor dus de stang de klep geopend houdt,
nadat de koppelhefboom in de middenstand is gezet, kan de stang in zijn beweging
worden geholpen door de as van de tuimelhefboom te draaien. Door deze stang
met het platte eind linksom te draaien wordt de drukstang van de klep gelicht,

Fig.
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. Handwiel van klep in omloopleiding en pomphefboom.

waardoor de klep dus slu it (zie {ig. 17 C en H) . Zie ook onder storingen aan koppeling.
De inhoud van de tank bedraagt: 5 I voor wagens met een normaa I laadvermogen.

T lvoor wagens met een zeer groot

laadver-

mogen,
1 3 | voor wagens rnet twee voorsteu nen
De speci{icatie van de glycerine is: Soortelilk gewicht 1,230, PH waarde
,

5.

STORINGEN EN HUN OPLOSSING.

a. Lucht in het hydraulisch

systeem.

De vulplug boven op de glycerinetank is voorzien van een klein luchtgaatje, om
drukverlaging boven het glycerine niveau te voorkomen. Wanneer de voorsteun
wordt uitgepompt en het niveau in de glycerinetank zakt beneden de gaten in de
drukstang, dan zal dus lucht aangezogen worden in de plunjer-pomp en deze
lucht zal vervolgens in de voorsteun geperst worden. In dit geval moet het systeem
ontlucht worden. Wanneer de pomphefboom tijdens de persslag terugveert, is dit
3B

een teken, dat er lucht ín het hydraulisch systeem aanwezig is. De luchtschroef
gemonteerd boven op het huis van de plunjerpomp.
Ontlucht het systeem als volgt:
De oplegger moet ontkoppeld en aan de voorzijde ondersteund ziin,

is

1 . Vu I de tank tot het vu lgat met g lycerine.
2. Zet de kleine hefboom in de benedenwaartse stand (grote plunjer).
3, Trek de plunjerstang naar buiten door de pomphe{boom aan te irekken.
4. Zet de ontluchtschroef op het plunjerhuis open, oogeveer 5 slagen naar llnks

draaien.

pomphefboom naar achteren, waardoor dus de plunjerstang in de
pomp wordt gedrukt: Persslag.
Sluit de ontluchtschroef en trek de plunjerstang weer naar voren: Zuigslag.

5. Druk de

6.
7, Zet de ontluchtschroe{ weer open

en geef een persslag met de pomphefboom.
Herhaal deze handelingen totdat er zuivere glycerine uit de opening in de
ontluchtschroef stroomt, zonder dat er dus lucht uitkomt.

B, Sluit daarna de ontluchtschroe{,
9. Zet nu de kleine he{boom in de bovenwaartse stand (kleine

plunjer).

10. Herhaal de bovenbeschreven handelingen, om de ruimte bij de kleíne plunjer
eveneens te ontluchten.
Mocht het niet mogeliik zijn het gehele systeem op deze wijze te ontluchten, zet
dan de oplegger in een enigszins schuine stand, zodat het punt waar de ontluchtschroef de ruimte in het pomphuis bereikt, besllst het hoogste punt is van het
gehele systeem. Op deze wijze zal de lucht via het hoogste punt ontsnappen.

b. De voorsteun komt niet volledig naar boven wanneer de trekker aan de
oplegger gekoppeld wordt.
Dit is het gevolg van teveel sliltage van de drukpen. Het kan voorkomen worden,
door deze drukpen te vervangen door een nieuwe, of door oplassen van een schil{je.
D" juiste lengte van deze drukpen moet 70 rrìm bedragen,
Controleer de afstand tussen de bovenkant van de koppelpen en het vlak van de
koppelta{el (rninstens Ó5 mm). Wanneer deze te gering is, moet de hefboom op de
bedieningsstang zodanig verdraaid worden, dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

c.

Lekken Yan de pomp.
De pomp is voorzien van twee glandpakkíngen; één voor de grote plunjer (7 in
iig, 29) en een voor de kleine plunjer (11 in {ig, 29). Wanneer d. glycerine langs
de grote plunjer naar buiten lekt, moet de glandbout (t in {ig. 29) aangehaald
worden.

Bij lekkage langs de kleine plunjer moet de glandmoer (13 in f ig. 29) aangehaald
worden. Denk er aan, de glandmoer of -bout niet té vast aan te halen, waardoor
de pakking de plunjer té stij{ omknelt. Het beste is de moer of bout eerst stevig
aan te halen en daarna ongeveer l slag terug te draaien. Voor het monteren van
een nieuwe pakking zie:,,Het in elkaar zetten van de plunjerpomp".

d. De oplegger zakt langzaam, wanneer de voorsteun is uitgepompt.
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De meest voor de hand liggende oorzaak is niet sluitende kleppen; ook komt voor
dat de drukstang die dwars door de tank gemonteerd is, niet gemakkelilk verschuiven kan en dus de drukpen niet volgt, wanneer deze zakt bil het ontkoppelen.
Demonteer de pomp en tank en controleer alle onderdelen. Ook kan een lekkende
naaldklep in de omloopleiding de oorzaak zijn van glycerineverlies. Controleer of
glycerine langs de manchet in de voorsteun is gelekt, Wanneer dit het geval is,
moet de manchet vernieuwd worden . Zie onder ,,Reparaties".

e.

Lekken in leidingen.

Indien een verbinding in de persleiding lekt, kan dit verholpen worden, door de
wartelmoer aan te trekken. Indien ondanks aantrekken van de wartelmoer de verbinding bli.;{t lekken, dient de gehele leiding vervangen te worden.

f.

Lekken in {lensverbindingen.

Indien lekkage ontstaat bij een {lensverbinding, dient de pakking tussen de {lenzen
vernieuwd te worden.
REPARATIES.

Het vervangen van de leren manchet in de voorsteun.
Wanneer het blilkt, dat de leren manchet in de voorsteun lekt, b.v. doordat een
ontkoppelde oplegger aan de voorzijde langzaam zakl, dient deze vervangen te
worden.

Hiertoe gaat men als volgt te werk.

1. Ontkoppel de oplegger en plaats het voorste gedeelte op een of twee cricks,
of hang het voorste gedeelte in een takel, zodanig, dat de wielen van de
voorsteun van d" grond a{ zijn,
2, Zet de naaldklep in de omloopleiding open en controleer of de voorsteun
geheel opgetrokken is. Slu it de klep.

3. Verwijder de dwarsbrug met wielen (zie {ig. 32).
4. Verwijder de persleiding van de voorsteun, door de wartelmoer

in de binnenpijp

los te draaien met het gereedschap zoals getekend in {ig.33.

Fig. 32. Verwijderen van scha
uit dwarsbrug.

rn

ierbout

I
l

-5*i
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Fig.

5

6

33. Sleutel voor

aandraaien van wartelmoer van persleiding aan voorsteun.

Plaats nu een crick juist onder de steun en plaats tussen crick en de grote moer
onderaan de buitenpijp een pijpstuk van ongeveer 130 mm inw, diameter en
ongeveer 150 mm lengte. Bij gebruík van een takel kan men de oplegger
zover optakelen, dat een pijpstuk tussen voorsteun en een houten blok geplaatst
kan worden (zie fig. 35).
Draai nu langzaam de moer los met behulp van een haaksleutel, zoals getekend
in fig. 34. Ondertussen moet de crick onder het pijpstuk telkens iets naar beneden gedraaid worden, of de takel iets opgetrokken worden. Nadat de moer
geheel is losgedraaid, moet men voorzichtig de crick verder naar beneden

draaien o{ de takel optrekken, waardoor de veren in de steun ontspannen
worden. Verwijder daarna de moer en de veren.
Waarschuwing: Denk er bi.j demontage om, dat de gehele voorsteun gevuld is
nnet

g

lycerine,

Fig.34. Sleutel voor moer op

voorsteun.

10.

Verwijder de moer van de plunjer, welke aan de bovenzijde van de vloer
onder het ronde deksel bereikbaar is.
Crick of takel daarna de oplegger zover omhoog, dat de plunjer en binnenpijp
uit de steun genomen kunnen worden.
Verwijder daarna de leren manchet, nadat de vier bouten u it het ondereind
van de plunjer gedraaid zijn.
Monteer de n ieuwe manchet en sch u il deze tijdens de montage voorzichtig

11.

Monteer de voorsteun in omgekeerde volgorde.

7.

B.

9.

in de binnenpijp.
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Fis. 35.

Fis.36.

Fig. 37.
Demonteren van de

Fis.38.
Verwijderen van de manchet van

voorsteu

n

.

de plunjer.

VERWIJDEREN EN UIT ELKAAR NEMEN.

a. Verwijderen van de plunjerpomp uit het chassis.
1. Verwijder de vier bouten, waarmede de toevoerleiding aan het klephuis

is

gemonteerd. Vang de glycerine op in een schone bak.

2. Verwijder de moer aan het einde van de plunjerstang en neem het scharn ierblokje aan het einde van deze stang weg en tevens de omschakelhe{boom (zie
{is. 39).
Verwijder het luik in de vloer van de oplegger.
Verwijder de bout aan de voorzijde onder de glycerine tank.

3.
4.
5. Verwijder de twee bouten van de scharnierplaat naast de drukpen,
6. Draai de twee wartelmoeren los van de omloopleiding, één bij de naaldklep
en één bij het T-stuk in de toevoerleiding.
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7.

B.

d"

Draai de vier bouten waarmede
los (zie fis 40),

plunjerpomp aan de dwarsbalk is bevestigd,

Verwijder nu de pomp en de tank tezamen uit de oplegger (zie fig.

41).

Fis.39.

Fis.40.

Scharn ierblok en omschakelhefboom

Losnemen van de vier bevestigingsbouten.

of

plunjerstang.

Fig.

41

.

Verwijderen van pomp en tank,

b. Het uit elkaar nemen van de plun jerpomp.
1. Draai de bout (1 in {ig. 29) op het juk van de plunjerpomp los; daarna kunnen
2.

de twee bouten (3 en 4 in Íig. 29) van de grote gland verwijderd worden.
Draai de wartelmoer (13) van de pakking van de kleine plunjer geheel terug.
Hierna kan de plunjerpomp uit elkaar genomen worden.

150-
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n
U
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Fis.42.
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Gereedsch a p
voor het ver-

wijderen van
de kleppen uit
het pomphuis,
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3. Draai de vier bouten van de llensverbinding van de tank en hei kleppenhuis
los, waarna de tank en pomp gescheiden kunnen worden.

4. Verwijder de zuig- en persklep met behulp van een speciaal gereedschap,
(zie fis. 42).

5. Verwijder de bladveer aan de voorzijde van de tank, na de splitpen uit de
drukpen getrokken te hebben; neem de bladveer van de stang en trek de
drukstang uit de iank. Denk er aan, dat de tank nog enige glycerine kan bevatten.

SCHOONMAKEN EN CONTROLEREN.
Maak alle onderdelen goed schoon met glycerine. Maak de ruimte voor de glandpakking goed schoon. Controleer alle onderdelen op beschadiging, slijtage en
corrosie. Besteed speciale aandacht aan het ronde oppervlak van de grote en de
kleine plunjer.

Controleer tevens de afdichtranden van de twee kleppen en de klepzittingen.
Indien nodig kunnen deze op elkaar ingeslepen worden met behulp van het
gereedschap van fig. 42; gebruik zeer lijne schuurpasta.
Maak na het slijpen de onderdelen zorgvuldig schoon.
HET IN ELKAAR ZETTEN VAN DE PLUNJERPOMP.
1. Schuif de grote plunjer in de goede positie op de plunjerstang, zodat de pen
op de plunjerstang in de uitsparing van de grote plunjer valt.

2. Plaats beide plunjers in het pomphuis.
3. Monteer de glandpakking rondom de grote plunjer. Maak deze

glandpakking

van goed pakkingmaieriaal (gra{ietpakking) van vierkante doorsnede.

Maak

ringen die precies in de ruimte rondom deze plunjer passen. De slotopenrngen

van deze ringen moeten zo klein mogelilk zijn. Monteer de ringen zodanig,

4.
5.
ó.

dat de slotopeningen niet op elkaar komen te líggen.
Monteer de gland en trek de twee bouten aan, doch niet te vast, om te voorkomen, dat de pakking de plunjer de sterk omknelt.
Doe daarna hetzel{de met de pakking van de kleine plunjer.
Monteer daarna de zuig- en persklep in het pomphuís en bevesiig de tank met
de vier bouten op de flens van het pomphuis. Vergeet niet de pakking tussen
beide flenzen.

7.

Nadat de tank aan de pomp is bevestigd, controlere men of de drukstang gemakkelilk kan bewegen. Wanneer deze moeilíjk beweegt, moet men de pomp en
tank demonieren en controleren. De drukstang moet gemakkelilk beweegbaar
zijn, om de drukpen te kunnen volgen.

8. Het monteren van de pomp en tank in de oplegger geschiedt in omgekeerde
volgorde zoals dat op pag. 42 is omschreven.
HET DEMONTEREN VAN DE VOORSTEUN.

Het demonieren van de voorsteun moet geschieden, zoals beschreven onder
,,Reparaties".

Bij het demonteren en monteren van de voorsteun, welke is uitgerust met een
cenirale veer, zoals in fig. 28 is te zien, moei gebruik worden gemaaki van een
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speciale draadspit, Deze draadspil wordt onder in de oogbout van de veer 9edraaid. Nadat de moer is losgedraaid, kan de draadspil in de steun gedraaid
worden, waardoor de veer zich ontspant. Verder ís de demontage geheel zoa ls
beschreven bij,,Reparaties".

SCHOONMAKEN EN CONTROLEREN
De onderdelen van de voorsteun dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden op
beschadigingen en sliitage.
Let speciaal op de leren pakking.
Ook dient gelet te worden op de afdichting van de wartelmoeren bij de toevoerleiding van pomp naar voorsteun.
HET MONTEREN.

Het monteren van de voorsteun

gesch

iedt in omgekeerde volgorde,

zoa

ls

be-

schreven onder ,,Demontage van de voorsteun".

ONDERHOUD VAN DE HYDRAULISCHE VOORSTEUN.

a.

Smering.

Smeer iedere 1000 km de volgende onderdelen via de gemonteerde smeernippels:
Het scharnierblokje op de plunjerstang.

De assen van de wíelen aan de voorsteun.
De scharnierpen van de dwarsbrug aan de voorsteun.
Steunblokje van de tuimelhefboom vóór de tank.
Het scharnierpunt van de pomphefboom.
Smeer iedere 1000 km de drukpen en ziin geleiding.

Waarschuwing: Smeer de buitenkant van de steunpíjp, wanneer deze is uitgepompt,
niet in met een laag vet, daar hierdoor vuil aan de pijp zal blilven kleven en bij
het optrekken van de voorsteun in het huis van de steun terecht komt.

b.

Contr6le.

Controleer iedere week de inhoud van de tank. Vul zonodig de tank met glycerine

tot de vulopening. Vul alleen dan, wanneer de voorsteun geheel is

opgetrokken.

Voor inhoud van de tank en speci{icatie van vloeisto{ zie de beschríjvíng.
Waarschuwing z Zorg er voor, dat geen water dat opgeworpen wordt door de
achterwielen van de trekker, door het gat boven in het huis van de voorsteun
kan komen, Sluit zonodig deze openíng af, door een rubberplaat, die om de pijp
wordt geschoven.

45

REMMEN
Een zeer belangrijk onderdeel van de oplegger is het remsysteem.Bij de zware
lasten en de hoge snelheden waarmede gereden wordt, hangen vele mensen levens
a{ van de goede werking van het remsysteem. Vandaar dat de wet scherpe eisen
stelt aan het remsysteem, Zo onder andere:

1. De remvertraging moet op droge vlakke weg, b"laden,

tenminste 3,8ó m/sec2
bedragen bi1 gebruik van de bedrij{srem en 1 m/sec'bij gebruik van de noodrem,

2, Het tijdvak, gelegen tussen het volledig intrappen van het

rempedaal en het

volledig beremd zijn van het wiel met de traagste rem van een motorrijtu ig of
van de daaraan gekoppelde aanhangwagen, mag niet langer dan 1sec. zijn
(zie {is . 43).

Om een goede remwerking te verkrijgen, maakt men
remschoenen, die aan het niet-draaiende deel van

gebru ik van zogenaamde
de as zijn bevestigd. Deze
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Fig. 43.
remschoenen worden met kracht tegen de bin nenwartd van een met-het-wielmeedraaiende trommel gedrukt. De grote wrijving tussen de twee vlakken van
schoen en trommel veroorzaken een kracht, die in tegengestelde richting van de
draairichting van het wíel werkt en daardoor het wíel afremt. Des te groter de
kracht waarmede de remschoen tegen de trommel wordt gedrukt, des te groter
is de remmende werking.
De overbrenging van de krachten van trekker naar oplegger geschiedt pneumatisch,
terwijl de overbrenging op de remschoen mechanísch of hydraulisch kan geschieden.
De kracht op het rempedaal uitgeoefend, wordt op de trekker omg ezet in druk van
de lucht (positief of negatíef) en deze druk wordt via leidingen en koppelingen
overgebracht naar de oplegger, waar de druk in een remcylinder wordt omgezet
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in kracht, welke laatsie mechanisch, dus d,m.v. stangen en hefbomen o{ hydraulisch
dus d.m.v, remvloeistof in hoofd- en wielremcylinder overgebracht wordt naar de
remschoenen, We kunnen een onderscheid maken in het gedeelte van het remsysteem, dat de remkrachten overbrengt en regelt, en een gedeelte, dat de krachten
van de remcylinder overbrengt naar de remschoenen.
Bij mechanische overbrenging zijn de stangen en hefbomen, voor een deel op de
as gemonteerd en zu llen daa rom bij de assen besproken worden evena ls de
remschoenen.

De vier onderstaande remsystemen urorden gemonteerd:
Vacu um-mechan isch remsysteem

Vacuum-hydraulisch remsysteem
Luchtdruk-mechan isch remsysteem
Lu chtdru k-hyd ra u lisch remsysteem.

De princípes van deze systemen ziin te zien in {ig. 12 a t!m d.
Vacuumremmen werken volgens het indirecte principe; de remmen worden gelosi
door vacuum, terwijl de veren in de remcylinder zorgen voor de kracht op de
remschoenen. De voordelen van dit indirecte systeem ziln:

1. De afgekoppelde oplegge r zal altild geremd staan, omdat de remmen

dan

aangedrukt worden door de veren in de remcylinder.

2.

Lekkage in het vacuum systeem zal dírect een remmen van de oplegger veroorzaken, waardoor eventuele ongelukken kunnen worden voorkomen.
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A. VACUUM.MECHANISCH

REMSYSTEEM.

De reminstallatie op de trekker bestaat uit de volgende onderdelen (zie {ig. 43):
Een terugslagklep (2), gemonteerd direct naast het inlaatspruitstuk of de vacuumpomp,Deze terugslagklep moet voorkomen dat lucht terug kan stromen naar het
remsysteem, Een vacuummeter (3) die aangeeft het vacuum in het reservoir en

F-<

1-1:-=-

Fig.43. Principe schema van het vacuum mechanisch

systeem.

het vacuum in de remcylinder in meters waterkolom, Het vacuum ontleend aan
het inlaatspruitstuk van een benzinemotor is ongeveer 6 -7 meters waterkolom,
terwijl het vacuum van een vacuumpomp ongeveer B - 9 meters waterkolom bedraagt.
fn het vacuumremsysteem is verder opgenomen een vacuumtank (4) waarin dus
energie in de vorm van vacuum wordt opgeslagen om gebruikt te worden voor het
vrijzetten van de remmen. Deze tank is van zodanige afmetingen, dat diverse keren
achter elkaar geremd en gelost kan worden. Een regelklep (ó) die bediend kan
worden door het rempedaal en de handrem en die de hoeveelheid vacuum in de
remcy linder regelt.
Een snelremklep (B) die gemonteerd is op de oplegger, zorgter voor, dat bil remmen
het vacuum in het remsysteem zo snel mogelilk verdwijnt, waardoor een zo sne[
mogeliike reactie van de remcylínder bewerkstelligd wordt.

-- \
---lt\

t\
1\

Fig. 44. Principe schema remafzet mechan isme.
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De remcylinders (9) die evenals de snelremklep op de oplegger ziin gemonteerd , zijn
voorzien van veren, welke door vacuum in samengedrukte toestand worden gehouden. Zodra dit vacuum verdwijnt worden de veren vrijgelaten in hun beweging
en zullen een kracht uitoe{enen op de drukstang van de remcylinder, die de kracht
overbrengt naar de remschoenen. De veren oefenen dus de remkracht op de remschoenen uit. Zodra een oplegger ontkoppeld ís van een trekker, ziln de remmen
aangetrokken. Om nu de oplegger te kunnen verrijden is het noodzakeliik dat de
remmen gelost worden. Dit kan geschieden met een remafzetter (1 1) die gemonteerd is aan de tegenovergestelde zijde van de remcylinder (zie ook fig. 44).
BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN.

a.

De terugslagklep.

De terugslagklep bestaat uit een bronzen huis, voorzien van twee oren voor de
bevestigingsbouten en twee aangegoten pijpstukken voor de bevestiging van de
leiding naar het remsysteem en het inlaatspruitstuk (zie fig, 45). Het pijpstuk, dat
verbonden wordt mei het remsysteem, is onder in het huis gegoten, terwijl het
pijpstuk, dat verbonden wordt met het inlaatspruitstuk, in de zijwand van het huis
is aangebracht. In de bodem van het huis is een zitting gemaakt rond het gat, dat
in verbinding staat met het remsysteem. De klep, die een zeskantige vorm hee{t
en voorzíen is van een zacht rubber ring, past precies op deze zitting, waardoor
de klep dus de toevoeropening volkomen afsluit. Deze klep wordt door een veer
op de zitting gedrukt. De rubber ring ligt in een uitsparing in de metalen klep en
wordt op zijn plaats gehouden door een ring en een boutje. De zuigzijde van de
klep is verbonden met het inlaatspruitstuk van de benzinemotor o{ van de zuigzijde
van een vacuumpomp. Het huis is aan de bovenkant a{gesloten met een zeskantig
deksel.

Fig. 45.
Doorsnede

va

n

de

terugslagklep.

b. De regelklep (zie Íig. 46).
De regelklep bestaat uit een gegoten bronzen huis, aan de zijkant voorzien

van

4 gaten met draad. Twee grote gaten, waaraan de pijpverbindingen voor het
reservoir en het vacuum remsysteem komen, €D twee kleine gaten, bestemd
voor aansluitingen met de vacuummeter in de cabine van de trekker. Op de
voorkant van het huis is een luchtzeef gemonteerd. Het huis wordt door een
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leren keerring verdeeld in twee afzonderlilke ruimten. In het linker

gedeette

van het huis is een manchet gemonteerd (1).Deze leren manchet wordt naar links
gedrukt door de veer (3). Concentrisch met deze leren manchet is een kleine klep
geplaatst (4), die bevestigd is aan een klepsteel (5), waaraan ook de klep (ó) is
bevestigd. In het rechter gedeelte van het h u is is een sch u if (B) gemonteerd, die
precies past in de leren keerring, Dit schuifstuk is bevestigd aan de drukstang met
6

1. Leren manchet.

6. Kleine klep.

2, Klepplaat.
3. Grote veer.
4, Kleine klep.
5. Klepsteel.

7. Drukstang.

Fig. 46. Doorsnede van de

I,

Schuif.

I . Ru bber keerring
10. Stofhoes.

.

reg e lk lep.

vork (7), welke met het rempedaal verbonden is. De tvree kleine openingen voor aansluiting met de vacuummeter in de cabine staan in verbinding met resp. de linker
ruimte van de klep en de rechter ruimte van de klep. De rechter ruimte staat direct
in verbinding met het reservoir. Het linker gedeelte van de remklep staat direct
in verbinding met het systeem op de oplegger en geeft dus de onderdruk in de
remcylinder aan. De vacuummeter op het dashboard van de trekker is uitgevoerd
met twee schaalverdelingen en twee wijzers. De ene schaalverdeling geeft de
voorraad aan en is dus verbonden met de rechter ruimte van de regelklep en de
andere schaal geeft de remkracht aan en is dus verbonden met de linker ruimte

van de regelklep. De twee kleíne kleppen in het linker gedeelte van de remklep
zijn voorzien van rubber ringen.
Tiidens het rijden met de trekker-oplegger combinatie wordt het vacuum, veroorzaakt in het in laatspruitstuk van een benzinemotor cf vacuumpomp van een diesetmotor, voortgezet tot in de vacuum kamer van de remcylinder. Echter zijn,beide
kamers van de regelklep, dus zowel de rechter als de linker kamer direct aangesloten op het inlaatspruitstuk of vacuumpomp. In beide kamers heerst dus dezelfde onderdruk. De manchet (1), in de linker kamer, waarmede dus tevens de
kleine kleppen (4) en (ó) zijn verbonden, wordt door de buitenlucht binnenwaarts
gedrukt, tegen de kracht van de veer (3) in, Hoe groter het vacuum is, des te
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verder wordt deze klep naar binnen gedrukt. Wanneer nu het voetpedaal wordt
ingetrapt, dan wordt dus de pen (7) naar binnen gedrukt, met het gevolg, dat
de schuif (8) iegen de klep (6) stuit. Hierdoor zijn de rechter en de linker kamer
van elkaar gescheiden. Bij verder doortrappen van het voetpedaal wordt de klep (4)
van de zitting gelicht, met het gevolg dat buitenlucht in de linker kamer kan doordringen en door de leiding direct naar de remcylinder kan stromen. De druk in het
systeem neemt dus direct weer toe, met het gevolg dat de grote leren manchet
weer naar buiten gedrukt wordt, waardoor deze weer tegen de klep (4) stuít.
Zou men dus het voetpedaal niet verder intrappen, dan is dus de klep (4) weer op
zijn zitting terechtgekomen. Trapt men nu het voetpedaal verder in, dan wordt de
klep opnieuw gelicht en neemt de druk in het systeem, tot en met de remcylinder,
nog meer toe. Het gevolg is, dat het vei-schil in druk aan beide zijden van het
membraan van de cylínder steeds geringer wordt en daardoor de kracht van de
veer steeds groter wordt. De remkracht, of beter gezegd de kracht waarmede de
remschoenen worden aangedrukt, is dus steeds groter.

Fig. 47. Remklep, gemonieerd op trekker.
Het is duidelilk, dat, hoe verder men het rempedaal intrapt, des te geringer is de
onderdruk in het vacuum gedeelte van het remsysteem, dus des te groter is de kracht
waarmede de remschoenen tegen de trommel worden gedrukt. Zodra het rempedaal wordt losgelaten, wordt de drukstang (7) weer naar buiten gedrukt door de
veer (10) en daardoor wordt dus de ru imte rechts van de leren keerring verbonden
met de ruimte links van de keerring. Het gevolg iS, dat dus het remsysteem tot en
met de membraankamer van de remcylinder weer verbonden wordt met het
vacuum reservoir. Het vacuum plant zich zo snel mogelilk voort tot in de remcylinder waardoor het membraan door de buitenlucht weggedrukt wordt en daarmede de veren samengedrukt worden. Het gevolg is dat de remschoenen vrijkomen
van de remtrommel.

c. Het snelremventiel (zie {ig. 48)
Bij zeer lange combinaties duurt het enige tijd, voordat lucht, die via de remklep
in het systeem is gekomen, de remcylinder op de oplegger hee{t bereikt. Het gevolg
is, dat de trekker vroeger remt dan de wielen van de oplegger. Dit kan moeilijk'
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heden veroorzaken. Daarom is het nodig ervoor te zorgen, dat, speciaal bi1 lange
combinaties, de remmen zo snel mogelilk in werking treden. Ook bij grote wieldrukken is een snelremventiel zeer gewenst en de wet schrijft zel{s voor wagens
met wieldrukken van meer dan 3500 kg en pneumatische reminrichting een snelremventiel voor. Om te bereiken, dat de remmen op de oplegger zo snel mogelilk
is'1 werking komen, is het noodzakelilk, de lucht, die naar
de remcylinder toegevoerd moet worden, een zo kort mogelilke weg te laten afleggen. Dit bereikt
men met de snelremklep. De snelremklep is dicht bij de remcylinders gebouwd,
waardoor dus de afstand tussen deze beide onderdelen zo kort mogelilk is gemaakt.
Deze snelremklep bestaat ur it twee gedeelten, die gescheiden worden door een

membraan

(8).Deze membraan wordt naar rechts gedrukt door de

veer.

1. Klephuis

2. Bout.
3. Klepring.
4. Klepplaat.
5. Klepgeleider.
6. Veer.
7, Beschermplaat van

membraan.

B. Membraan.

9. Zie

7.

10. Membraan bevestigingsbouten.
1

1. Geleidebout,

12. Geleider.
13. Veer.
1

Fig. 48.
Doorsnede van snelremklep
(in stand,,remmen")

4.

Deksel.

15. Bout voor bevestiging deksel
aan huis.
16. Moer voor 15.
18. Luchtzeef
19, Borgveer.
.

Het rechter gedeelte van deze klep is gescheiden in twee gedeelten. De twee
kleine kleppen, bevestigd op één ktepsteel, worden door de veer 6 op de rand
van het membraan gedrukt. Deze twee kteppen zijn uitgevoerd met een rubber
ring. Het bovenste gedeelte van de snelremklep wordt afgestoten met een
luchtzeef (18) en op ziin plaats gehouden door een borgveer (19). De open ing
geheel links in de snelremklep is verbonden met de regelklep op de trekker.
De twee gestippelde cirkels achter de dubbele klep geven de opening aan, die
voert naar de remcylinder op de oplegger. Het vacuum, dat links toetreedt, dus
onder het membraan terecht komt, zorgt ervoor dat het membraan tegen de druk
d. grote veer in naar links gedrukt blilft. Het gevolg is dat de klep (3) op zijn
zitting gedrukt blij{t. Zodra echter het vacuum vermindert, overwint de veerkracht,
met het gevolg, dat het membraan naar rechts gedrukt wordt en de kleine klep (3)
van ziin zitting gedrukt wordt. Hierdoor kan de buitenlucht via de zeef (18) langs
de klep (3) in het kanaal naar de remcylinders stromen. De buitenlucht naar deze
remcylinders behoeft dus een kleine weg a{ te leggen, Wanneer men het rempedaal
van
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geheel intrapt blilft de klep (3) van de zitting geheven waardoor dus lucht bli;ft
toestromen in de remcylinder, totdat de druk aan weerszijden van het membraan
in de remcylinder gelilk is aan 1 atm.
De inbouw van deze remklep is te zien in {ig. 49,

Fig.49. Snelremklep, gemonteerd op schommelas

oplegger"

d.

De remcylinder (zie {ig. 50).
De remcylinder bestaat uit een membraanhuis en een veerhuis, In het membraanhuis is een rubber membraan gemonteerd, waaraan een bus is bevesiigd, In deze
bus ziln één of meer veren gemonteerd. Het aantal en de sterkte van de veren
is a{hankeliik van de nodige remkracht. Concentrisch met deze bus is een drukpen
bevestigd, die door middel van een borgplaat en een schilf aan het membraan
is verbonden en op zijn plaats wordt gehouden door een paspen. ln het deksel
van het membraanhuis wordt de vacuumleiding bevestigd. De drukpen is door
middel van hefbomen verbonden met het remelement in de ankerplaat van
het wiel. Wanneer lucht aan de ene zijde van het membraan wordt weggezogen
wordt het membraan door de buitenlucht aan de andere zijde weggedrukt" Het
gevolg is, dat de veren samengedrukt worden en de remschoenen vrij van de
trommel komen. Zodra buitenlucht in de vacuumruimte wordt toegelaten, wordt
dus de druk aan beide zijden van het membraan gelilk en overwinnen de veren
in kracht, waardoor de remschoenen tegen de trom mel worden gedrukt.

e.

Leidingen.

De leidingen van het gehele remsysteem worden gemaakt van 3/4" gaspijpen en
worden tegen het chassisraam bevestigd door middel van klemmen. Flexibele verbindingen worden verkregen door pijpen van rubber met canvaslagen die geschikt

zijn voor deze pijp.

de regelklep en de vacuumtank is een plugkraan gemonteerd, die er voor
dient om b;j lekkage van de tank, dus in noodgevallen, deze tank buiten bedrij{ te
kunnen stellen zonder dat het gehele systeem buiten werking staat, Normaal staat

Tussen
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de kraan dus altild open en alleen in het geval van tanklekkage dient deze kraan
gesloten te worden. Wanneer de vacuumtank buiten bedrijf is gesteld, is snel lossen
van de remmen niet mogelilk. Het systeem moet opnieuw worden leeggepompt
door de motor en dit vergt enige tijd. Zo spoedig mogelilk repareren van de tank
is noodzakelilk, daar het rijden zonder vacuumtank gevaar kan opleveren.

Fig.

50.

Doorsnede van vacuumremcylinder.

STORINGEN EN HUN OPLOSSING.

a.

Te langzaam remmen.
Te langzaam r-emmen wordt veroorzaakt door een trage werking van de regelklep.
De lucht kan niet snel genoeg toestromen; de luchtzee{, gemonteerd aan de regelklep is verstopt. Maak deze delen goed schoon. Ook de luchtzee{ van de snelremklep dient schcongemaakt te worden. Controleer alle leidingen op verstopping.

b.

Plotseling bruusk en ruw remmen.
Het plotseling bruusk remmen van de oplegger, terwijl men het voetpedaal slechts
licht heeft ingetrapt, vindt zijn oorzaak in het blilven hangen van de grote leren
manchet in het voorste gedeelte van de regelklep. Dit kan men voorkomen door de
wand van de voorste ruimte van de regelklep in te smeren met een niet hard
wordende olie. Zie ook punt b. van ,,Storingen aan de koppeling".

c. Te langzaam

lossen yan de remschoenen.
Te langzaam lossen kan veroorzaakt worden door een lek in een leiding of

een

lekkende klep in de regelklep. Te weinig onderdruk in de vacuumtank o{ het inlaat54

spruitstuk (bij benzinemotoren) kan naiuurlilk ook aanleiding geven tot te langzaam
lossen

d.

va

n de

rem men.

Lekken van terugslagklep.

Het lekken van de terugslagklep kan veroorzaakt worden door de rubberríng in de
klep; indien deze laatste versleten o{ beschadigd is, Ook lekken langs de pakking
van het deksel kan aanleiding geven tot moeililkheden. Deze pakking is gemaakt

van leder.

e.

De regelklep.

De drukpen gaat te langzaam terug naar zijn oorspronkeli;ke stand.
Dit is een gevolg van vuil dat zich aan de schui{ (8 in {ig. 46) hee{t gehecht en wat
door bewegen van de drukpen tussen de sch u i{ en de leren a{dichtring geduwd
wordt. De leren a{dichtring zal dus hierdoor beschadigd worden en moet verníeuwd worden, Ook is meestal in dit geval vervangen van de kleine rubber
keerring rondom de drukpen noodzakelilk. Ook de rubber stofkap rondom de
drukpen kan aanleiding geven tot te lang zaam terugkomen van de drukpen. Om
dit te voorkomen, make men een kleine opening in deze stofkap, waardoor de
luchi, die er uit geperst wordt tijdens het indrukken van de drukpen, er gemakkelllk
in kan stromen bij terugkomen van de drukpen'

. De afsluiter lekt.
Wanneer de a{sluiter tussen regelklep en tank lekt, moet deze gecontroleerd worden
op eventuele beschadigingen. Zorg, dat, bij het in elkaar zetten van de conische
klep, de afdichtvlakken zuiver op elkaar worden gemonteerd, Op elkaar insliipen

f

van dergeliike onderdelen is aan te bevelen.

g. Koppeling yan remleiding in koppelschotel en koppeltafel.
Voor storingen verwijzen wij naar hoo{dstuk,,Koppelingen".
h.

Snelremklep.

Wanneer de snelremklep lekt, wat zeer gemakkelilk te horen is, zal dit het gevolg
zijn van een beschadigde membraan. Ook de rubber ringen in de kleine kleppen
kunnen beschadigd zijn. Deze onderdelen moeten vernieuwd worden.

i.

Remcylinder.

Wanneer het grote membraan in de remcylinder lekt, moet dit zo spoedig mogelilk
vern ieuwd worden.

i.

Lekken in de leidingen.

Lekken in remleidingen worden veroorzaakt door beschadigingen, ddnrijdingen,
trillingen of het losraken van verbindingen. Deze onderdelen dienen za spoedig
mogeliik vernieuwd te worden, nadat een lek geconstateerd is.

k. Het opsporen van lekken.
Wanneer het remsysteem ergens lekt moet dit op de volgende wijze onderzocirt
worden:
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1.

Onderzoeken van de trekker-reminstallatie op lekken.
Wanneer de vacuummeter op het instrumentenbord in het geheel geen of biina
geen vacuum aanwijst, moet gecontroleerd worden op lekkage. Bepaal eerst o{
de lekkage in het trekker-gedeelte, dan wel in het oplegger-gedeelte zit.
Zel de koppelhe{boom in de cabine van de trekker in hal{gekoppelde stand,
zodat het remsysteem van de oplegger buiten beschouwing kan worden gelaten.
Start de motor, laat het vacuum oplopen tot 6 à 7 m waterkolom en trek daarna
de handrem aan. De wijzer op de schaal ,,Remmen" zal naar nul teruggaan.
Wanneer op hetzelfde moment de wijzer van de schaal ,,Voorraad" ook naar
nul teruggaat is dit een aanwij zing dat er een lek is in het systeem ergens tussen
de motor en de regelklep, Controleer de terugslagklep (zie pag. 55). Bliikt, dat
de terugslagklep n iet de oorzaak van het lekken is, dan moet de regelklep
gecontroleerd worden (zie pag. 55). Wanneer het vacuum op de schaal ,,Voorraad" constant blilft, is dit een aanwij zing dat er een lek is ergens in het systeem
achter de regelklep. Zet de handrem vrij, terwijl de motor draait en wanneer
beide wijzers terug lopen moet het remsysteem tussen regelklep en koppeling
onderzocht worden, Besteed speciale aandacht aan de rubber huls in de koppelta{el. Zet de koppelhe{boom terug in de stand geheel gekoppeld.
lndien beide wijzers wel teruggaan naar nul kan men er van overtuigd zijn, dat
het remsysteem van de oplegger ergens een lek vertoont,

2, Onderzoek van de oplegger-reminstallatie op lekken.
Controleer eerst het snelrem-ventiel door beide remcylinders af te stoppen.
Onderzoek daarna de remcylinders van de oplegger-reminstallatie eerst door deze
één voor één los te maken van het remsysteem. De leiding van het remsysteem
moet dan afgestopt worden. Wanneer na het verbreken van een verbinding
rnet een remcylinder blilkt dat het vacuum steeds bliift verminderen, betekent
dit, dat er nog ergens een lek aanwezig moet zijn. Verbind het remsysteem
met deze remcylinder en verbreek de verbinding met de andere remcylinder.
Ook de leiding moet in dat geval afgestopt worden.

REPARATIES.

a. Het yervangen van de membraan in de remcylinder.
1 . Verwijder de kleine boutjes aan de omtrek van het

hu

is van de membraan,

en verwijder het deksel, nadat de vacuumslangaansluíting losgenomen
2.

is.

Draai de zes bouten in het midden van de membraan los en neem de membraan
uit de remcylinder.

Monteer een nieuwe membraan en monteer het deksel.

b. Het vervangen van een veer in de remcylinder.
De wagen moet ontkoppeld zijn.

1. Maak de verbinding los van de drukstang met het

stangenmechanisme van

de as.
2. Verwijder de banjobout van de banjoverbinding van vacuumslang en deksel
van de remcylinder.
5ó

3, Verwijder de bouten uit de steun, waarmede de remcylinder op de steun
is bevestigd, of, indien de remcylinder is gemonteerd op een sch om m el-as,
verwijder de grote moer met een speciale sleutel ({ig 51).
4. Verwijder de complete remcylinder met veren.
5. Draai het eind van de trekstang (A) van het trekgereedschap in het tapgat
van de drukstang van de remcylinder (zie Íig.52).

Fig. 51 . Sleutel voor moer op vacuum remcylinder.

Fig.52. Gereedschap voor verwijderen van de veren uit de vacuum

remcylinder.

6. Zet de steun (B) tegen de veerschotel en draai de moer (D) op de trekstang
rechtsom. Hierdoor komt de moer (G) van de bus van de remcylínder vrij te
liggen.

7. Draai nu deze moer (G) van de bus af, nadat de borgveer verwijderd is.
B. Daarna kan de moer (D) van het gereedschap weer linksom gedraaid worden,
zodat de veren zich kunnen ontspannen.
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9. Na het ontspannen van de veren kan de gehele remcylinder

gedemonteerd

worden.

10,

Plaats een nieuwe veer en zet de remcylinder in elkaar in omgekeerde volgorde als boven beschreven.

VERWIJDEREN EN UIT ELKAAR NEMEN VAN ONDERDELEN.
Verwijderen van onderdelen van het remsysteem uit het chassis.
Het verwijderen van de onderdelen van het remsysteem u it het chassis is zeer
eenvoudig en behoe{t geen nadere beschrijving. De terugslagklep, de regelklep
en cJe snelremklep kunnen worden verwijderd né het losnemen van de verbinding
van de leidingen en het verwijderen van de steun o{ klembeugel.

Het uit elkaar nemen van onderdelen.

a.

De terugslagklep.

Nadat het deksel van het klephuis is afgeschroefd, kan de klep met de veer uit het
h u is genomen worden.

b. De regelklep (zie f ig . 46).
1. Verwijder de boutjes, waarmede de zeef aan het huis van de klep is bevestigd.
2. Neem de kap en de zeeÍ van het huis.
3. Neem de leren manchet met de twee kleine kleppen uit het huis. Neem ook
d. grote veer (3) er uit, Demonteer d. grote manchet met de kleppen door de
boutjes aan ieder eind van de lange klepsteel tej verwijderen.

4. Draai met behulp van een soksleutel (sleutelwijdte i 1 mm) de moer uit de
schui{ (B). Houd de drukstang tegen met behulp van een schroevendraaier.

5. Neem de drukstang met de sto{kap van het huis af, Denk er aan, de sto{kap
niet te beschadigen.

6, Alleen in het geval, dat de twee keerringen beschadigd zijn, moeten ze

ver-

wijderd worden, Trek de keerringen met behulp van een haak uit het huis,
Doe dit echter alleen dan, wanneer dit beslist noodzakelijk is, daar de keerringen niet uitgenomen kunnen worden, zonder deze te beschadigen.
Schoonmaken en controleren.

Maak alle onderdelen zorgvu ldig schoon. Voor de metalen delen moet benzine
gebruikt worden, terwijl voor de rubber delen alcohol moet rvorden gebruikt.
Benzine tast rubber aan. Lederen delen moeten schoongemaakt worden met een
mengsel van 1 deel leerolie, 1 deel talk en 1 deel was, bilv. bijenwas. Dit mengset
moet verwarmd worden tot een temperatuur van ongeveer ó0o C. Verhoog daarna
de elasticiteit door kneden van het leder.

Controleer alle onderdelen nauwkeurig op beschadíging, sliltage, haarscheurtjes
en corrosie,
Besteed speciale aandacht aan de rubberdelen en vervang deze door nieuwe,
zodra zich scheurtjes of sterk gesleten plaatsen vertonen.
5B

Fig.53.

Het verwijderen van de leren manchet
uit het huis van de regelklep,

Fig.55.

Het monieren van een n íeuwe keerring in het huis van de regelklep.

Fig.54.
Verwijderen van de moer u it de
schuif.

Fis.5ó.
B.proevíng van de aldíchting van
schuii in keerring.

Het in elkaar zetten.
Het in elkaar zetten van de regelklep dient als volgt te geschieden:

1. Zel een nieuwe kleine keerring op de hiervoor

bestemde uitsparing en sla

deze met behulp van een pijp, met een iets kleinere buitendiameter dan die
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van de keerring, in de uitsparing (zie fig. 46). Denk er aan dat de keerring
de juiste stand is geplaatst.
2,
3.

4.
5.

in

Monteer de drukstang met vork en veer en de twee veerschotels.
Bevestig de schuif aan het boveneind van de drukstang. Vergeet niet de
sluitring en de borgring.
Voorzie de buitenkant van deze schui{ van een laagje zuurvrij vet.
Plaats nu de grote keerríng rondom de schuif en gebruik een pijp met een
iets kleinere bu itendiameter, dan die van de keerring, om de keerring in de
uitsparing te drijven.

6.

Sluit de opening voor de vacuummeter in het rechter gedeelte van de klep
af met een stop of prop en verbind de opening van de vacuumtankaansluiting
met een vacuumpomp en sluit de bovenkant van de schuif af met een ronde
rubberplaat (zie {ig.5ó). Het vacuum in het rechter gedeelte van de regelklep
moet nu constant blilven, zells wanneer de drukstang heen en weer bewogen
wordt.

7.

8.

Monteer de twee kleine kleppen in de grote leren manchet en denk aan de
kleine veer onder de linker klep.
Voorzie de leren manchet van een dun laagje zuurvrije, niet hard wordende
olie en breng ook een dun laagje van deze olie op de binnenwand van het
huis van de regelklep. Breng de leren manchet met de kleppen op zijn plaats
in het linker gedeelte van het huis van de regelklep.
Controleer daarna het linker gedeelte van het huis op lekkage (zie {ig. 57).

Fig.57. Beproeving van leren manchet in
9.

Monteer de

6
10.

luch

klephuis,

tzee{ met afstandsring en kup en zel deze vast met

de

boutjes.

Monteer de rubber stofkap.

Het monteren van de regelklep in het chassis.
Het monteren van de regelklep in het chassis moet in omgekeerde volgorde, zoals
boven beschreven, geschieden.
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Het uit elkaar nemen, schoonmaken en controleren van de snelremklep moet geieden, geheel overeenkomstig de werkwijze, zoals beschreven bij de regelklep.
Het controleren van de snelremklep na het in elkaar zetten moet gebeuren zoals
te zien in {ig. 58.

sch

Fig.58. B"proeving van de snelremklep.
ONDERHOUD VAN HET REMSYSTEEM.
Regelmatige contróle en proberen van het remsysteem kunnen ongelukken, tengevolge van het weigeren van de remmen of plotselinge lekkages, voorkomen.
Controleer daarom Uw gehele remsysteem iedere 1000 km.

Zie ook de punten genoemd onder ,,Storingen en hun oplossing".
Smering.

Smeer iedere 1000 km alle scharnierpunten van
remsysteem, zowel op trekker als op oplegger.

hef

boom en stangen van het

Contr6le.

Controleer iedere week Uw remsysteem. Ga te werk, zoals beschreven onder
,,Opsporen van lekkages". Besteed speciale aandacht aan de rubber huls in de
koppeltafel en d" grote leren membraan in de regelklep. Deze moeten gemakkelilk
kunnen bewegen en niet door sto{ of vuil tegen de wand blilven kleven.
ledere 5000 km moet het lucht{iltergaas van de regelklep op de trekker en tevens
het gaas van de snelremklep op de oplegger schoongemaakt worden.
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Het vacuum remsysteem behoeft niet te worden afgetapt, daar door het vacuum
condensatie wordt voorkomen. 's Winters behoeft dus niet gevreesd te worden voor
bevriezing.
Beproeving.

Beproef het gehele remsysteem iedere week bij volle belasting. Maak gebruik van
een Ralenti-meter en controleer daarna de remweg aan de hand van de graliek

op pag.
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46.

B. VACUUM-HYDRAULISCH

REMSYSTEEM.

Zoals te zien in {ig. 126 komt dit remsysteem zeer veel overeen met het vacuummechanisch remsysteem. De krachtsoverbrenging tussen remcylinder en remschoenen

geschiedt bij het vacuum-hydraulisch remsysteem door middel van vloeistof' De
plunjer in de hoo{dremcylinder wordt dan door de veren van de remcylinder bediend, De vloeistof in de hooldremcylinder wordt dan naar de wielremcylinders
Eeperst, waar deze de beid e zuigers naar buiten drukt en zodoende de remschoenen

tegen de trommel drukt, Voorzover het dit vacuumgedeelte van dit remsysteem
betreft, verwijzen wij naar het vacuum-mechanisch remsysteem. In dit hoo{dstuk
zal dus uitsluitend aandacht worden besteed aan het hydraulisch gedeelte van deze
reminstallatie.

Beschrijving hooldremcylinder (zie fig. ó0)'

De hoofdremcylinder bestaat in hoo{dzaak uit een voorraadtank en een cylinder
met zuiger, welke in een gietijzeren huís zijn ondergebracht. In de bodem van de
voorraadtank zijn twee gaten geboord, één met grote en één met kleine diameter,

die beide u itkomen in de cylinder. Aan de bovenzijde wordt de voorraadtank

afgesloten door een vulplug. ln de cylinder is een licht metalen zuiger gemonteerd,
die in de cylinder heen en weer kan bewegen. Deze zuiger heeft een {lens, welke
precies in de cylinder past; in deze flens zijn enige gaten geboord, terwijl op het
achterste gedeelte van de zuiger een oliekeerring gemonteerd is. Tegen de voorzijde van de {lens van de zuiger ligt een rubber cup, die a{dicht tegen de cylinder-

wand. Deze rubber cup wordt door een veer tegen de zuiger gedrukt.
veer en zuiger is een veerschotel gemonteerd, offi beschadiging van het
te
rubber
voorkomen.
In het einde van de cylinder is een terugslagklep gemonteerd, terwijl direct achter
deze klep een kamertje is gemaakt, waarop de persleiding naar de wielremcylinder
uitkomt. Tegen de zuiger rust een drukpen, waaraan de he{boom van de remcylinder is bevestigd.

Tussen

De werking is als volgt:
Wanneer de veren in de remcylinder gespannen zijn, is de zuiger zover teruggedrukt door de veer, dat er een directe verbinding is tussen voorraad-ru ímte en
de ruimte in de cylinder tussen zuiger en terugslagklep, via de kleine boring in de
bodem van de voorraadtank. De grote boring in de bodem komt uit in de ruimte
tussen de flens en oliekeerring op de zuiger. Zodra een kracht in de remcylinder
wordt opgewekt die de zuiger aandrukt, wordt de olie, nadat de zuiger het kleine
gat afsluit, weggeperst langs de terugslagklep in de leídíng naar wíelremcylinder.
Wanneer de opgewekte kracht verdwijnt, en dus de zuiger teruggaat, vloeit remvloeistof terug in de cylinder, totdat een bepaalde druk is bereikt. Mocht door
lekkage vloeistof verlo ren zijn gegaan, en kan de zuiger nog verder teruggetrokken
worden, dan wordt deze hoeveelheid vanuit de voorraadruimte aangevuld.
De olie, welke zich in de ruimte tussen de flens en oliekeerríng bevíndt, wordt nu
door de gaatjes in de {lens, langs de rubber cup naar de ruimte voor de zuiger
geperst, omdat de buitenlucht via een klein gaatje in de vulplug de remvloeistof
ó3

door het grote gat in de bodem in de ruimte tussen flens en oliekeerring perst;.
Zodra de rubber cup voor de zuiger de kleine opening vrij geeft, wordt de olie
direct in de persruimte gedrukt. De terugslagklep is dubbel uitgevoerd, n.l. een
normale persklep en een grote klep, die afdicht tegen de bodem van de cylinder
en aangedrukt wordt door de veer, die gemonteerd is tussen de klep en de zuiger.
Deze klep gaat dus open, wanneer de druk in de leiding(en) te groot is; deze ktep
houdt de remleidingen en het systeem op een bepaalde druk 0,5 - 0,8 at. overdruk,
om te zorgen, dat de cups in de wiefremcylinders goed aangedrukt blilven tegen de
cylinderwand, waardoor lekken wordt voorkomen.

STORINGEN EN HUN OPLOSSING.
Onvoldoende remkracht.
Onvof doende remkracht

systeem.

kan veroorzaakt worden door lucht in het

hydrau lisch

Het hydraulisch systeem moet ontlucht worden zoals beschreven op

pag. 57, Ook kan onvoldoende remkracht veroorzaakt worden door niet afgestelde
remschoenen. Het afstellen van de remschoenen is besch reven in het hoofdstuk
,,Assen". Tenslotte kan onvoldoende remkracht veroorzaakt worden door afgesleten

remvoeringen.

ln dit geval is het noodzakelilk de remvoeringen te

.-_1-..

vernieuwen.

I

:
t
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Fig. 59. Hvdraulísch gedeelte van vacuum-hydraulisch remsysteem
met remafzetter.

Rem werkt in het geheel niet.

Dit kan veroorzaakt worden door lekken in remvloeisto{leidingen. In dit geval
dienen de leídingen vernieuwd te worden. Ook versleten o{ beschadigde rubber
cups in hoofdremcylinder of wielremcylinder geven aanleidíng tot lekken. Vernieuwen van deze rubber cups is noodzakelilk.
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Remmen lossen niet.

Dit kan veroorzaakt worden door het niet volledig terugkomen van de zuiger in
de hoofdremcylinder. Demonteer de hoofdremcylinder, maak de cylinder geheel
schoon en controleer tevens het hefboommechanisme tussen cylinder en hoofdremcylinder, Ook kan dít vero orzaakt worden door een verstopt verbindingsgaatje
tussen de voorraadruimte en de persruimte in de hoofdremcylinder. ln dit geval
dient ook de gehele hoo{dremcylinder schoongemaakt te worden en gevuld met
n

ieuwe remvloeistof

,

VERWIJDEREN EN UIT ELKAAR NEMEN VAN ONDERDELEN
Verwijderen van de hoofdremcylinder.

Een oplegger, die voorzien is van een vacuum-hydraulische reminstallatie, staat
automatisch geremd zodra de oplegger ontkoppeld is van de trekker. De vloeistof
in de hoofdremcylinder, leiding en wielremcylinders staat dus onder een constante

hoge druk en wanneer de hoo{dremcylinder uit de wagen verwijderd dient te
worden moet eerst de dru k van de vloeistof verm inderd worden om verlies van
vloeistof te voorkomen,
Voorkom het wegrijden van de oplegger door aan beide zijden van de wielen
blokken hout te plaatsen.

1. Door het aantrekken van de rema{zethefboom wordt de hoge druk van de
remvloeistof verminderd.

2. Draai de banjobout los van de leiding die van de hoofdremcylinder naar de
wielremcylinders loopt.

3. Neem de

scharnierpen uit de hefboom, waarmede deze bevestigd is aan de
drukstang van de hoo{dremcylinder. Verwijder daarvoor eerst de splitpen en
ring.

4. Verwijder de víer bouten waarmede de hooidremcylinder bevestígd is op
hoofd remcy

Ii

de

nde r-steu n.

5. Neem de hoofdremcylinder van de steu n af

,

Demonteren van de hooldremcylinder.
Demonteer de hoofdremcylinder als volgt (zie fig.ó0):

1. Verwijder de stop in de

voorraadruimte en laat alle vloeistof uit de cylinder

vloeien.

2. Verwijder de stofhoes met de drukstang van de hoofdremcylinder.
3, Verwijder de borgring en de grote ring uit de cylinder. Trek de zuiger

(K),

de rubber zuiger (D), de veer (H) en de terugslagklep (G) uit de cylinder.
Schoonmaken.

Alle onderdelen van de hoo{dremcylinder moeten zorgvuldig schoongemaakt worden. Dit mag in geen geval gedaan worden met behulp van benzine of een ander
ontvettingsmiddel, Voor het schoonmaken mag alleen remolie gebruikt worden
of alcohol, mits de onderdelen daarna goed gedroogd worden. Controleer alle
onderdelen zorgvuldig op sliltage, beschadiging of andere {outen, die aanleiding
ó5

kunnen geven tot onvoldoende remkracht. Controleer de cylinderwand op ovaliteit,
eventuele krassen of andere sporen van sliltage, Indien de cylinderwand inderdaad
gesleten iS, moet het huis van de hoo{dremcylinder vernieuwd worden. De rubber
onderdelen dienen eveneens nauwkeurig onderzocht te worden en wanneer er
twijfel bestaat, of eén of meerdere onderdelen aan de eisen voldoen, moeten deze
onderdelen vernieuwd worden. Ook de terugslagklep dient nauwkeurig gecontroleerd

te worden op een goede a{dichting.

I

M MI
Fig.60.
In elkaar

Doorsnede van de hoo{dremcylinder.

zetten.

Voor het in elkaar zetten van de hoofdremcylinder moeten alle onderdelen opnieuw
bevochtigd worden met remolie. Voora I de rubber onderdelen.
Het in elkaar zetten en monteren in het chassis moet in omgekeerde volgorde
geschieden als boven beschreven.
En

ige a lgemene wenken

:

1' Zorg er voor dat onder geen enkele

voorwaarde benzine, petroleum, smeerotie

of andere oplosmiddelen in aanraking komen met de rubberonderdelen.
2. Gebruik nooit een oude oliebus of oliekan om remvloeistof in over te gieten.

3. Gebruik geen remolie van minder goede kwaliteit dan de originele
no. 5 remvloeistof

Lockheed

.

4,

5.

Monteer geen oude rubberonderdelen, indien er twijiel bestaat over de goede
werking. Monteer dan nieuwe.
Gebruik nooit koperen pakkingen, die al eens gebruikt zijn geweest, monteer
steeds n ieuwe.
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Vullen en ontluchten van het hydraulisch systeem.
Wanneer het gehele systeem a{getapt is om reparaties of andere werkzaamheden
remsysteem dan is het noodzakelilk dat het hele systeem
opnieuw gevuld en ontlucht wordt. Dit moet als volgt geschieden:

te verrichten aan het

Draai de ontluchtschroef, die luist boven de banjoboutverbinding op de ankerplaat is
gemonteerd ongeveer een halve slag linksom. Verbind een rubber slang aan de
ontluchtschroe{ en dompel deze in een glas gevuld met remvloeistof. Druk het
rempedaal van de trekker geheel in en zie of er luchtbellen uit de rubberslang
komen. Sluit dan de ontluchtschroef en laat het rempedaal opkomen. Daarna wordt
de ontluchtschroef weer opengedraaid en het rempedaal geheel ingetrapt.
Daarna de ontluchtschroef sluiten en rempedaal laten opkomen. Wanneer geen

trekker aanwezig is kan de afzethef boom gebru ikt worden om de zuiger in de
hoo{dremcylinder

te

bewegen.

Deze manipulatie moet zo lang gehandhaafd bliiven, totdat zuivere remvloeisto{
zonder luchtbellen uit de slang komt.
ONDERHOUD.

a.

Smering.

Smeer iedere 1000 km de scharnierbout van de hef boom tussen vacuum remcylinder en hoofdremcylinder, via de gemonteerde smeernippel. Smeer ook alle
scharnierpunten van het remafzetmechanisme.

b.

Contr6le.

Controleer wekelilks de hoeveelheid remolie in de voorraadruimte van de hoofdremcylinder. ls deze voorraad te gering, dan moet het gehele hydraulische systeem
gecontroleerd worden op lekkage. De vloeistof moet 1cm onder de plugopening
staan na bilgevuld te ziin,

c.

Beproeving.

Beproef het gehele remsysteem iedere week bil volle belasting.
Opmerking: De remmen van de oplegger moeten iets eerder in werking komen
dan de remmen van de trekker om te voorkomen dat de oplegger de trekker
scheef kan duwen. Dit is zeer belangrijk.
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C.

LUCHTDRUK-MECHANISCH REMSYSTEEM.

Luchtdruk-mechanische remmen worden gemonteerd op opleggers, die bestemd
ziin voor trekkers, die reeds uitgevoerd zijn met een luchtdruk remsysteem of
voorzien ziin van een luchtcompressor. Het remsysteem op de trekker zal in deze
handleiding buiten beschouwing worden gelaten.
De principes van het luchtdruk-mechanisch remsysteem worden verdu idelilkt in
f

ig.

Dit

12c.

systeem bestaat

uit een

luchtdruksysteem

en een

mechanisch systeem. Dit

laatste dient voor de krachtsoverbrenging van het luchtdruk-gedeelte naar de remschoenen en kan dus op dezel{de wij ze zijn uitgevoerd als bij het vacuum-mechanísch remsysteem. In het luchtdruk-gedeelte tre{{en we onderdelen aan, die dienen
voor het regelen van de remkracht en onderdelen die dienen voor het omzetten
van de energ ie in de samengeperste lucht in kracht, welke laatste door het
mechanisch gedeelte overgebracht wordt naar de remschoenen. Ook is een reservoir aanrn'ezig, waarin de samengeperste lucht, die door het remsysteem van de
trekker wordt toegevoerd, gepompt wordt. Deze samengeperste lucht v,zordt gebruikt voor het aandrukken van de remschoenen.

De regelklep regelt de toevoer van samengeperste lucht van de trekker naar de
oplegger. Bovendien is deze regelklep zó u itgevoerd, dat bij eventuele lekkage
in het systeem de oplegger onmiddellilk remt. De remkrachtregelaar is een klep,
waarmede de remkracht van de oplegger geregeld kan worden; in verband met
de belasting van deze oplegger. Ook kan men deze regelaar gebruiken voor het
fossen van de remmen nadat de remmen ziin aangetrokken tengevolge van een
lek in een remleiding.
Een snellosklep is gemonteerd, teneinde de tijd, die nodig is voor het lossen van
remschoenen, tot een minimum te beperken. In de remcylinder wordt de energie
in de samengeperste lucht omgezet in kracht op de drukpen. Deze drukpen is door
m iddel van stangen bevestigd aan de nokkenas of spreidingshef boom
van de as,
Slangkoppelingen worden gebruikt aan de oplegger wanneer de oplegger en
trekker niet zijn uitgevoerd met de speciale DAF-kopp.,sf;nt.
BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN.
a. Westinghouse regelklep type ó5 S (zie {ig. ó1).

Wanneer de oplegger aan de trekker gekoppeld is, stroomt samengeperste lucht
van de compressor, welke op de motor is gemonteerC, via de koppeling naar de
regelklep en komt deze klep binnen in de ruimte 3 (=ie fig.ó1) en drukt d. grote
klep naar boven. Ook kan de lucht door de kleine terugslagklep in de ruimte 2
terechtkomen. Deze ru imte is direct verbonden met het reservoir, waardoor dus
het reservoir gevuld wordt met samengeperste lucht.
Bij het intrappen van het rempedaal zal de druk in de remleiding van koppeling
tot regelklep verm inderen en daardoo r zal de lucht in het reservoir de grote klep
naar beneden duwen, €o tegelilkertild de terugslagklep op zijn zitting gedrukt
houden.

Doordat de grote klep naar beneden geduwd wordt, wordt de kleine klep onder
in het huis van zijn zitting gedrukt. De lucht in het reservoir kan nu via de ruimte 2
en een kanaal in het regelhuis ín de ruímte 11 komen en langs de nu geopende
óB

1

.

Deksel,

7

2. Ru imte verbonden met reservoir.
3. Ruimte verbonden met remsysteem
Deksel.

5, Leiding naar

Deksel,

10. Afstandsring.
11. Ruimte verbonden met reservoir.
12. Deksel.
13. Luchtafvoer naar buiten.

van de trekker.

4.

.

8. Afstelboutje.
9. Moer.

remcylinder.

6, Ontluchtopening.
Fig.

ó1

.

Westinghouse regelklep type ó5 S en remkrachtregelaar type 13 Bdr.
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kleine klep in de ruimte, die verbonden is met de remkrachtregelaar en vandaar in

de remcylinder; de remmen

zu

llen dus in werking treden . Zodra de druk van de

lucht ín de remleidíng toeneemt zal de grote klep weer naar boven gedrukt worden,
met het gevolg, dat de kleine klep onder in het huis van de regelklep door de veer
op zijn zitting gedrukt wordt. Tegelijkertijd is de ruimte, die verbonden is met de
remkrachtregelaar, via een boring in de grote klep midden in het huis van de
regelklep, verbonden met de buitenlucht. Tussen de regelklep en de remcylinder
is de remkrachtregelaar gemonteerd.

b. Westinghouse remkrachtregelaar, type 13 Bdr (zie {ig. ó1).
ln het bovenste gedeelte van het huis van deze regelaar is een dubbele klep
gemonteerd, die op zijn zitting gehouden wordt door een kleine veer. In het
onderste gedeelte van het huis is een zuiger met rubber keerring gemonteerd en
deze wordt naar boven gedrukt door een grote veer. De spanning van deze veer
kan veranderd worden door middel van een nok op een as in het onderste gedeelte
van het hu is van de remkrachtregelaar. Bij het remmen stroomt samengeperste
lucht van de regelklep door de geopende klep in de remkrachtregelaar naar de
remcylinder. De lucht drukt de zuiger met rubber keerring naar beneden tegen de
druk van de veer in; wanneer deze zuiger naar beneden is gedrukt gaat ook de
kleine dubbele klep naar beneden, tengevolge van de druk van de kleíne veer
boven op deze dubbele klep. In verband met de spanning van d. grote veer wordt
de lucht in het systeem achter deze klep op een bepaalde druk gehouden. Verhoging van de spanning van de veer kan geregeld worden met een hefboom,
Bij ,,vollast" is de spanning van de veer het grootst, terwijl bi1 ,,leer" (leeg) de
spanning veel lager is; in de stand,,losen" is de spanning van de veer tot nul
gereduceerd, zodat in dat geval de lucht van de remcylinder terug kan vloeien
in het klephuis en de grote zuiger naar beneden duwt en de lucht via de doorboring in deze zuiger naar beneden kan ontwijken. De lucht uit de regelklep houdt
de dubbele klep op de zitting gedrukt en kan dus niet ontsnappen. De veerspanning
kan afgesteld worden door tussen de veer en de veerschotel plaatjes te leggen.

c.

Westinghouse regelklep, type 8ó S (zie {ig. 62).
Deze regelklep wordt zowel in een één-leiding remsysteem als in een twee-

leiding remsysteem gemonteerd.

1.

Eén-leiding remsysteem.

Lucht van de compressor op de trekker stroomt door de remleiding van de oplegger
naar de regelklep en komt deze regelklep binnen bij 4, stroomt door de zeeÍ en
drukt de grote klep naar boven. De kleine klep in het midden zal van zijn zitting
gedrukt worden en de lucht kan dus de ruimte 2 bínnenstromen. Deze ruimte is
direct verbonden met een luchtreservo ir (zie {ig. ó3).

Zodra de druk van de lucht in het reservoir gelilk is aan de druk van de lucht
in de trekker, wordt de kleine klep (terugslagklep) op zijn zitting gedrukt. Bij het
intrappen van het rempedaal wordt de remleiding verbonden met de buitenlucht,
zodat de lucht onder d" grote klep wegvloeit. De druk van de lucht in het reservoir
zal daardoor d" grote zuiger naar beneden duwen (zie {ig.64),
Daar de grote zuiger naar beneden gaat, zal de kleine kfep onder in het huís van
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Deksel.

2. Ruimie verbonden met
3.

reservoir'
Verbindingspijp voor aanhangwagen,

4. Aansluitpunt van remleiding
trekker.

5. Deksel.
6. Deksel,

van

Ontluchtopen ing.

9. Deksel,
10. A{ste lbo

u

tje,

11. Borg moer.

12. Ru imte, verbonden
reservo ir.
13.

met het

Verbinding voor dubbelleidingsysteem

of

buitenlucht.

7. Naar remcylinder.
Fig. 62.
Westinghouse regelklep type 86 S en remkrachtregelaar type

5 Bdr.
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de regelklep opengedrukt worden. Lucht vanuit het reservoir kan via een kanaal
in het huis de ruimte beneden de grote klep onderin het huis bereiken en langs
deze kleine klep in de ru imte komen, die verbonden is met het kanaal naar de
remcylinder, waardoor dus de remmen aangedrukt worden. Omdat het oppervlak
van de grote zuiger boven in het huis groter is dan het oppervlak van de zuiger
in de ru imte die verbonden is met de remkrachtregelaar, zal de grote zuiger
boven in het h uis geheel naar beneden gedrukt blilven en houdt daardoor de
kleine dubbele klep onderin het h u is geopend, waardoor de remmen aangedrukt
bliiven.

Wanneer de lucht uit de remleiding niet geheel ontsnapt is naar de buitenlucht
en in de remleiding bli;ft enige lucht achter, dus ook beneden de grote klep boven
in het regelhuis, dan zal de dubbele klep onderin het regelhuis van zijn zitting
gedrukt blilven, waardoor de remmen aangedrukt blilven. De druk van de lucht
in de ruimte die verbonden is met de remkrachtregelaar, drukt de grote zuiger
onderin het regelhuis naar boven en wordt hierin bijgestaan door de resterende
druk van de lucht in de remleiding, die onder tegen d" grote zuiger boven in het
regelhuis drukt. Wanneer de druk in de leiding naar de remcylinder tot een
bepaalde waarde is opgelopen, Zal daardoor de grote zuiger naar boven gedrukt
worden en tegelijkertijd de kleine dubbele klep onder in het regelhuis sluiten,
waardoor de verbinding van het reservoir met de remcylinder verbroken is. Wanneer de druk van de lucht in de remleiding toeneemt bij het op laten komen van
het rempedaal, zullen beide zuigers naar boven worden gedrukt en tegelijkertijd
wordt de ruimte c verbonden met de ruimte d (.ie fig.ó5).

Fig. ó3.
Regelklep en stand voor vu llen van
reservoir.

Fig. 64.
Regelklep in stand voor
,, rem men".

Lucht uit de remcylinder kan nu terugstromen naar de ruimte ci en via de geopende

klep naar de ruimte c. Wanneer de vermindering van de druk in de ruimte d
evenredig is aan de vermeerdering van de druk in de ruimte verbonden met de
remleiding, dan zullen beide zuigers naar beneden gedrukt worden, totdat de
kleine klep in d. grote zuiger onder in het regelhuis op de zitting wordt gedrukt,
waardoor dus een gedeelteliik vrijkomen van de remmen wordt verkregen. In
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I

bij lekkage van remleiding, zèl de druk van de lucht in de
ruimte b wegvallen en dientengevolge zal de druk van de lucht in het reservoir
de grote zuiger boven in het regelhuis naar beneden drukken en daardoor de
dubbele klep onder in het regelhuis openen, waardoor dus de remmen in werking
treden. Zolang er enige luchtdruk in het reservoir heerst zullen de kleppen in deze
positie gehandhaafd blilven. De remmen kunnen gelost worden door middel van
de remkrachtregelaar, zoals hieronder beschreven.
noodgevallen, bi1v,

Fig.ó5. Regelklep in stand voor,,lossen"

2.

Twee-leiding remsysteem.

Indien deze regelklep (Bó S) gemonteerd wordt in een twee-leiding systeem, wordt
aansluiting (13 in fig.62) met de regelklep van de trekker, in plaats van rechtstreeks

met de buitenlucht verbonden.
Aansluiting (4) wordt nu uitsluitend gebruikt als vulleiding voor het luchtdrukreservoir,

terwijl de eigenlilke remwerking verzorgd wordt door aansluiting (13).
Het voordeel hiervan is, dat nu tijdens het remmen het reservoir óók bilgevuld
wordt.

Wat betreft de werking, komt het vullen van het reservoir overeen met dat

van

het éen-leidingsysteem, doch de remwerking wijkt a{.
Bi; het intrappen van het rempedaal wordt door de regelklep op de trekker luchtdruk
toegelaten in leiding (13). De druk van deze lucht zal daardoor de grote zuiger
(2 in f ig. ó3) naar beneden drukken. Daa r zuiger (2) naar beneden gaat, zal klep (ó)
opengedrukt worden. Lucht vanuít het reservoír kan via een kanaal in het huis,
de ruimte (.) bereiken en langs klep (ó) in de ruimte (d) komen, die verbonden is
met het kanaal naar de remcylinder, waardoor de remmen aangedrukt worden.
Indien het rempedaal ingetrapt blil{t, ontstaat er een evenwichtstoestand tussen de
druk in de ruimte (.) en (d) waardoor de klep (2) onder invloed van de veerdruk
omhoog gaat, daar bij de klep (ó) sluitend. De verbinding met de remcylinders is
nu verbroken. Zodra het rempedaal losgelaten wordt, valt de druk in de ruimte (c)
weg, waardoor het terugslagklepje in klep (2) geopend wordt en de druk in de
ruimte (d) en de leiding naar de remcylinder eveneens wegvalt, zodat de remmen
gelost worden.
Indien één of beide aansluitleidingen tussen trekker en oplegger lek zijn oÍ worden,
zullen de remmen in werking gesteld worden.
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d.

Westinghouse remkrachtregelaar, type 5 Bdr (zie {ig. óó).

Deze klep is gemonteerd in de remleiding tussen de ruimte d in fig. ó3 van de regelklep en de snellosklep. Deze remkrachtregelaar dient voor het afstellen van de
remkracht van de oplegger, met betrekking tot de asbelasting van deze oplegger
en bestaat hoofdzakelilk uit een veerbelaste klep en veerbelaste zuiger, een nok
en een hefboom welke laatste dient voor het afstellen van de remkracht. De kracht
van de zu igerveer, die op de bodem van de zu iger drukt, tracht de zu iger tegen
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Fig. 66. Westinghouse remkrachtregelaar
(schematisch).

de klep aangedru kt te houden en deze klep zel{ tegen het bovenste gedeelte van
het huis. De klepveer die boven op de klep drukt en de ontlastveer die boven op
de zuiger werkt, tracht de klep naar beneden te drukken, terwijl de druk van de
lucht in de ruimte g in fig, 67 tracht de klep en de zuiger ook naar beneden te
drukken. De zuiger is voorzien van een doorboring, die a{gesloten wordt door het

onderste gedeelte van de klep. Zolang deze zuiger en de klep tegen elkaar
gedrukt bliiven en de nok op de as van de hefboom in de stand,,vollast" staat
(zie fig. 62) wordt de veer samengedrukt, zodanig dat de kracht van deze veer
groter is dan de krachten van de klepveer, de ontlastveer en de maximum luchtdruk
in de ruimte g.
Het bovenste gedeelte van de klep komt n iet op de zitting en de doorboring in
de zuiger blilft tegen de onderkant van de klep gedrukt. ln deze positie biedt
deze remkrachtregelaar geen weerstand tegen de doorstromende lucht, zodat de
druk van de lucht in de remcylinder en in de regelklep even groot zijn, dus
wanneer het rempedaal geheel ingetrapt wordt zal de volle remkracht op de
remschoenen werken.

In de stand,,leer" (leeg) is de nok zodanig gedraaid dat de lengte van de zuiger
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vergroot is en daardoor de spanning van deze veer vermindert. Zodra de druk
van de lucht in ruímte g groter wordt dan 1,56 atm, zal de lucht, die boven op de
klep werkt, deze klep en zuiger naar beneden drukken, totdat het bovenste gedeelte van de klep op zijn zitting terug komt. Op dit punt is de kracht van de
zuigerveer voldoende om de doorboring van de zuiger gesloten te houden, zodal
geen lucht kan ontsnappen.Hierdoor wordt dus de maximum luchtdruk beperkt

Fig. 67. Remkrachtregelaar in stand
,,remmen lossen".

tot een betrekkelilk lage waarde, om te voorkomen dat de wielen van de oplegger
blokkeren en daardoor het rendement van de remmen sterk verlagen. In de stand
,,|ósen" (lossen) (zie fig. 67) is de spanning van de veer op de zuiger zodanig verminderd, dat de zuiger verder naar beneden gedrukt kan worden en lucht uit de
remcylínder, vía de doorboring in deze zuiger, naar beneden kan ontwijken. De
klepveer en de luchtdruk u it de regelklep werken boven op de dubbele klep en
houden deze op de zitting gedrukt, zodat dus geen lucht uit het reservoir kan
ontsnappen. De remmen kunnen daardoor gelost worden, teneinde de oplegger

te verrijden zonder hulp van een trekker. Nadat de oplegger op de juiste

plaats

is gezet, kunnen de remmen weer in werking treden door de hefboom in de stand
,,leer" (leeg) of ,,vollast" te plaatsen. Omdat de spanning van de veer nu ver-

hoogd is, wordt de zu iger naar boven gedrukt tegen de onderkant van de klep,
doch ook deze klep wordt op zijn zitting gedrukt, waardoor lucht vanuit het
reservoir door kan stromen naar de remcylinder. Het is echter zo, dat bij iedere
keer dat opnieuw geremd wordt een zekere hoeveelheid lucht verloren gaat, zodat

de hierboven beschreven handeling slechts een beperkt aantal keren kan worden
uitgevoerd, afhankelijk van

d" grootte van het

reservoir.
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e.

Westinghouse snellosklep (zie fig. ó8).

Op

sommíge opleggers, speciaal lange, wordt een snellosklep gemonteerd, teneinde de remmen snel te kunnen lossen.
De snellosklep is gemonteerd in de remleiding, tussen remkrachtregelaar en remcylinder. Wanneer de remmen in werking treden stroomt lucht van de remkrachtregelaar in de ru imte boven het membraan in de snellosklep; deze lucht drukt
het midden van het membraan benedenwaarts, waardoor de lucht in het kanaal
komt dat verbonden is met de remcylinder. Zodra de luchtdruk in de remcylinder
geliik wordt aan de druk van de lucht in de regelklep, zal het membraan rechttrekken.

Niet instelbaar
Fig.

ó8.

lnstelbaar

Doorsnede Westinghouse snellosklep.

De druk uit de regelklep houdt echter het midden van het membraan op

de

uitlaatpoort gedrukt, waardoor geen lucht kan ontsnappen (zie fig.ó8).Wanneer
de remmen gelost worden en de ruimte d onder in de regelklep komt in verbinding met de buitenlucht en de lucht boven het membraan zal ontwijken via
de regelklep, dan zal de lucht in de remcylinder het middengedeelte van het
membraan naar boven drukken, waardoor deze . lucht via de uitlaatpoort naar
buiten kan ontsnappen. Wanneer de remmen slechts gedeelteli.lk gelost worden,
werkt de snellosklep precies zoa ls boven, doch het membraan zal weer rechttrekken zodra de druk aan beide zijden gelilk is.

l.

Westinghouse remcylinder (zie {ig. ó9).
De functie van de remcylinder is omzetten van de energie in de samengeperste

lucht in mechanische kracht die nodig is om de remschoenen tegen de remtrommel

te drukken. De drukpen (15) is met het stangenmechanisme op de as verbonden
door middel van een he{boom. Lucht die aan de remcylinder wordt toegevoerd
drukt de zuiger (ó) en de drukpen (15) naar links, waardoor de remmen worden
aangedrukt. De lucht voor de zuiger kan ontsnappen via een zee{' (14) en een
opening in het voorste deksel.
Zodra het rempedaal opkomt en de luchtdruk uit de remcylinder kan naar de
buitenlucht ontsnappen, zal de veer (1 1) de zuiger in de oorspronkelijke stand terug
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duwen, waardoor dus de remmen gelost worden. Lucht van buiten kan dan achter

de zurger komen via de

open

ing en de

zee[

, De kracht, d ie de zu iger op

het

stangenmechanisme uitoe{ent, hangt af van het verschil van de kracht van de
luchtdruk op de zuiger en de kracht van de veer (11), De drukpen is niet bevestigd
aan de zuiger, maar het achterste gedeelte van de drukpen is voorzien van een
,geleideschilf (10) die in een geleidebus kan schuiven, welke laatste bevestigd is
aan de zuiger. Wanneer de remmen in werking treden drukt de zuiger de drukpen
vooruit en bij het lossen van de remmen zullen de veren, die de remsegmenten
van de remtrommel trekken ook de drukpen in de oorspronkelilke stand terugduwen.

Fig. ó9. Doorsnede van Westinghouse remcylinder.

STORINGEN EN HUN OPLOSSING.

Het luchtdruksysteem van een oplegger ís volkomen afhankelilk van het luchtdruk
remsysteem van de trekker, zodat, wanneer storingen aan het remsysteem voorkomen, het beslist noodzakelilk is, dat het remsysteem van de trekker in goede
cond itie verkeert. Overtu ig U eerst, o{ het remsysteem op de trekker inderdaad
aan deze eis voldoet,

a. Onvoldoende remkracht.
Dit kan zijn oorzaak vinden in niet afgestelde remmen, versleten remvoering of te
grote speling tussen remvoering en trommel. Stel de remmen opnieuw af en vernieuw eventueel de voering. Te veel wrijving in scharnierpunten is een gevolg van
te grote sliitage van pennen en hefbomen.
Te lage luchtdruk in het remsysteem is een gevolg van onjuiste a{stelling van het
remsysteem van de trekker, Ook kan onvoldoende remmen het gevolg zijn van
niet juist a{gestelde regelklep. Maak deze klep schoon.Cnjuiste afstelling van de
remkrachtregelaar kan ook een oorzaak ziln van onvoldoende remmen.

b.

Te trage werking Yan de remmen.

Dit kan veroorzaakt worden door het niet tijdig smeren van de onderdelen. Ook
beschadigde of versleten delen van de regelklep kunnen aanleiding geven tot
trage remwerking.
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Te lage luchtdruk heeft hetzel{de effect en controleer daarom het luchtdruksysteem
van de trekker.
Ook een verstopte remleiding kan trage remwerking tot gevolg hebben.

c. De remmen

komen

te langzaam

terug

Dit kan een gevolg zijn van niet tijdig smeren van de onderdelen.
Het doorbuigen van verbindingsstangen.
Verstopte openingen in de regelklep o{ snellosklep.
Tenslotte kan het te langzaam terugkomen van de remmen een gevolg zijn van
een onjuist afgestelde remkrachtregelaar.

d. De remmen

komen niet terug.

Dit kan een gevolg zijn van een {outieve verbinding van de luchtslangen
trekker en oplegger bil dubbel-leiding systeem.

tussen

Doorgebogen bedieningsstangen van de remschoenen kunnen het niet terugkomen
van de remschoenen veroorzaken. Ook verstopte leidingen of slangverbindingen
veroorzaken moeilijk lossen. Controleer ook de snellosklep.

e. De wagen remt met schokken.
Dit kan veroorzaakt worden door vet op de remvoering; doorbuigen van de trekof drukstangen; het onju ist afstellen van de remklep op de trekker o{ een onju iste
afstelling van de remkrachtregelaar.
ln het eerste geval moet de voering vernieuwd worden en in de laatste gevallen
is reparatie en vernieuwing noodzakelilk.

Denk er aan dat de regelaar op de juiste druk afgesteld wordt, zoals later omsch

reven.

f.

Lekkage.

Lekken van het systeem zonder dat de remmen in ',,rerking zijn, is het gevolg van

een de{ecte regelklep.
Lekken tijdens de remwerking wordt veroorzaakt door gebroken of gescheurde
leidingen of verbindingen.
Olie en water in het systeem is het gevolg van het niet op tijd aftappen van het
reservoir. Ook kan dit het gevolg zi,jn van een lek in de compressor.
HET REVIDEREN VAN ONDERDELEN VAN HET LUCHTDRUK REMSYSTEEM.
WESTINGHOUSE REGELKLEP TYPE ó5 S.
Het verwijderen.
1. Maak de verbindingen los van de remleidingen met het huis van de regelklep.
2. Draai de bouten uit de {lensverbinding van de regelklep met de remkrachtregelaar. Denk er aan de pakking tussen deze twee {lenzen nieLte beschaCigen.
3. Verwijder de twee bouten waarmede het huis van de regelklep bevestigd is
aan een steun van het opleggerchassis.
Het uit elkaar nemen van de regelklep type ó5 S (zie {ig. ó1).
Voordat de regelklep uit elkaar genomen wordt, moet men er goed om denken de
veren niet onderling te verwisselen. Het is dus beslist noodzakelilk deze veren
direct na het uitnemen van een label te voorzien.

t8

1.
2.

Houd de regelklep rechtop en schroef het bovendeksel van het huis.
Denk er aan, de pakking tussen deksel en huis niet te verliezen en tevens het

kleine bronzen veertje te voorzien van een label, Neem het kleine terugslagklepje eruit en draai het gehele klephuis ondersteboven,
Draai het bodemdeksel van het hu is en let op de twee kleine veren.

3.
4. Verwijder de toevoerklep (d. kleine dubbele klep).
5. Zet een soksleuteltle van 11 mm sleutelwijdte op de boutkop in de klep aan de
ó.

bovenzijde en houd d" grote zuiger op zijn plaats door middel van een speciaal
gereedschap (zie {ig.70) Verwijder de bout,
Daarna kan de grote zuiger en de veer aan de bovenzijde uit het huis genomen
worden

daarna de bus van de onderste grote zuiger naar beneden en neem de
zuiger aan de onderkant uit het huis.

7. Druk

B. Verwijder

tenslotte de luchtzeef en zee{houder.

Fig.70. Speciale sleutel vocr het demonteren van de regelklep
type ó5 S en Bó S,
Schoonmaken en controleren.
Gebruik zuivere benzine voor het schoonmaken van alle metalen delen. Controleer
de conditie van de klepzetels. Deze moeten zuiver vlak zijn en mogen niet beschadigd zijn. ln sommige gevallen is het mogelilk de klepzetels door schuren met
een zeer {iin type schuurlinnen bi.; te werken, Controleer alle oppervlakken van het
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huis van de regelklep op krassen, beschadigingen o{ corrosie. Rubber onderdelen
moeten schoongemaakt worden door deze te behandelen met alcohol. Indien men

niet overtuigd is, dat een bepaald onderdeel in goede conditie verkeert, is het
noodzakelijk dit onderdeel te vernieuwen om ongelukken tengevolge van onjuiste
remwerking te voorkomen. Voor de regelklep in elkaar gezet wordt, moeten alle

onderdelen voorzien worden van een dun laagje niet-hard-wordende-olie, die
tevens zuurvrij moet zi1n.

Het in elkaar zetten van de regelklep.
Voordat de regelklep in elkaar gezet wordt dient U zich er van te overtuigen dat
Uw handen en werkbank schoon zijn. Zorg er voor dat geen vuil in de klep
kan dringen tijdens het in elkaar zetten. Het in elkaar zetten zelve geschiedt in
omgekeerde volgorde, a ls h ierboven omsch reven.
Het monteren.

Het monteren van de klep in het chassis geschiedt
omschreven onder,,Het verwijderen".

in omgekeerde volgorde,

als

WESTINGHOUSE REGELKLEP TYPE 8ó S.

Het verwijderen yan de regelklep.

1. Maak de verbinding van de leidingen met het huis van de regelklep los.
2. Maak de verbinding los van de flenzen van de regelklep en de remkrachtregelaar. Denk er aan, de rubber pakking tussen de {lenzen niet te verliezen.

3. Verwijder de twee

bouten, waarmede de regelklep bevestigd is aan een steun
aan het chassis van de oplegger.

Het uit elkaar nemen van de regelklep (zie fig.71).
1. Houd de klep rechtop en schroef het bovendeksel van het huis. Denk er aan
de pakkingring en de veer van de klep n iet te verliezen.

2, Neem de kleine terugslagklep (4) van zijn zitting en draai daarna de regelklep
ondersteboven.

3.

Schroef lret bodemdeksel van het huis en denk er aan de pakking (27) en de
klepveer (25) en grote veer (26) niet te verliezen.

4. Neem de toevoerklep (24) uit het beweegbare gedeelte.
5. Verwijder de veer (21).
6. Verwijder de zuiger door door de opening, gemerkt ZM, te blazen. Denk er
aan de luchtuitlaatklep (1ó) en de veer (15) niet te verliezen.

7. Houd het huis van de regelklep horizontaal en zet een

schroevendraaier op

de bout in het midden van deze klep.

B.

BO

Houd d" grote zuiger op zijn plaats met een speciaal hiervoor bestemd gereedschap (zie fig. 70),De twee delen van de grote zuiger kunnen dan worden
gescheiden en uit het huis worden verwijderd.

9. Verwijder

tenslotte de vee r (7), luchtzeef (9) en zee{houder (B) langs de bovenkant van het h u is.
Na het uitnemen van de borgring (20) met een speciale tang kan de laatste
zuiger (17) uit het regelklephuis verwijderd worden.

9

10
11

12

13
14

tis.71.

Regelklep type Bó S.

Schoonmaken en controleren.

Hiervoor verwilzen wij naar hetgeen is beschreven onder regelklep type ó5 S.

Het in elkaar zetten van regelklep type 8ó S.
1. Overtuig U er eersi van, dat alle pakkingen, veren en zuigers aanwezig zijn;
dat zij volkomen schoon ziln en dat hei huis van de regelklep van een zeer
dun laagje zuurvrij, niet hard wordende olie is voorzien.
2. Zet het huis van de regelklep r-echtop en plaats de luchtzeef en zeefhouder
in het huis van de regelklep.
B1

3,

Plaats hei bovenste gedeelte van zuiger (ó) in het bovenste gedeelte van het
huis van de regelklep.
Draai 'daarna het huis horizontaal, terwijl de zuiger op zijn plaats wordt gehouden door de vingers van één hand, offi te voorkomen dat de klep er uit valt.
Laat daarna voorzichtig de steel van de bovenste grote zuiger door de keerring
heen zakken. Gebruik geen kracht, daar dan de keerríng beschadigd zal worden.

4.

Keer daarna het regelhuis ondersteboven en plaats het onderste gedeelte van
de klep. Druk daarna de zuiger iets door en zet de schroef met een schroevedraaier vast, totdat het onderste gedeelte meedraait.
ZeI het regelhuis daarna horizontaal. Zet de schroef verder vast met het
speciale gereedschap, zoals te zien in {ig.70.
Zel de terugslagklep op zijn plaats en nadat de kleine veer op de terugslagklep
is geplaatst kan het bovenste deksel gemonteerd worden met de pakking-

5.

Fig.

72.

Demontage van de regelklep.

Plaats de klep (1ó), met het open einde bovenwaarts gekeerd, tussen de twee
geleidingen boven aan de grote zuiger en plaats de kortste van de twee
bronzen veren in deze klep. Terwijl het regelhuis rechtop gehouden wordt kan
de klep (ó) en bronzen veer op zijn plaats gezet worden. Denk er aan dat het
huis horizontaal gehouden wordt om het verder in het huis te drukken.
De andere onderdelen kunnen in omgekeerde volgorde als boven omschreven

gemonteerd worden,

Het monteren yan de regelklep in het opleggerchassis
Monteer de regelklep in omgekeerde volgorde, zoals hierboven omschreven.
WESTINGHOUSE REMKRACHTREGELAAR TYPE 13 Bdr (zie fis. ó1).

Het verwijderen van de remkrachtregelaar u it het chassis.
1. Maak de verbinding los van de leidingen met het huis van de regelaar.
2. Verwijder de bouten van de flensverbinding van de remkrachtregelaar met de
regelklep. Denk er aan de rubber afdichtring niet te verliezen.
3. Verwijder de regelaar.
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Het uit elkaar nemen van de regelaar.
1. Draai de grote stop boven op de regelaar af en denk er aan de fiber pakkingring niet te beschadigen,
2. Verwijder de veer en neem tevens de dubbele klep u it het h u is.
3, Verwijder de vier bouten van het vierkante gedeelte van het regelaarhuis en

4,

neem het onderste gedeelte van het regelaarhuis af, Denk er aan de kleine veer
en het kogeltje in de wand van het huis niet te verliezen.
Verwijder de grote veer en de veergeleider en twee a{standsringen, Druk
daarna de zuiger naar beneden'
los en neem de zuiger uit elkaar. Verwijder de
regelas'
de
op
de
nok
a{stelschroef uit
Neem de as van de regelaar u it het h u is en denk er aan de twee rubber keer-

5. Draai de moer van de zuiger
6,

ringen niet te beschadigen,
Schoonmaken en controleren.

Voor het schoonmaken en controleren van de regelaar verwijzen wij naar

het

schoonmaken en controleren van de regelklep.

Het in elkaar zetten van de regelaar.
Bij het monteren van de nok op de as van de regelaar is het noodzakeli;k eerst
de nok in de juiste stand aan ie brengen ten opzichte van het handvat op de as,
Doe dit als volgt:
Wanneer we boven op het huis van de nokkenas kilken, zet de hefboom dan in
de stand,,LEER" (leeg), duw dan de bout door het gat in de nok en in de ES,
zodat de borgmoer aan de onderzijde van de as komt. Het verder in elkaar zetten
van de regelaar gesch iedt in omgekeerde volgorde, zoals besch reven bij ,,Het u it
elkaar nemen".

Het monteren van de regelaar in het chassis van de oplegger.
Monteer de regelaar in omgekeerde volgorde zoals bij verwijderen van het chassis
omschreven.

WESTINGHOUSE REMKRACHTREGELAAR TYPE

5 Bdr (zie {ig

62)

Voor het verwijderen van de regelaar u it het chassis verwijzen wij naar remkrachtregelaar type 13 Bdr.

Het uit elkaar nemen van de remkrachtregelaar.
1, Houd de klep rechtop en schroef het bovendeksel van het huis. Denk er

2.
3
4.
5.

aan

dat de pakking niet beschadigd wordt en dat de kleine veer niet verloren raakt.
Neem de kleine klep van de zitting.
Verwijder de vier bouten van het vierkante gedeelte van het regelaarhuis en
verwijder het onderste gedeelte van het huis.
Verwijder de veerzitting en verwijder de grote veer uit het bovenste gedeelte
van het huis,
Verwijder de zuiger en de kleine ontlastveer boven de zuiger. Deze kunnen
naar beneden gedrukt worden, door gebruik te maken van een schroeveB3

draaier. Deze moet dan door het gat boven in het huis van de regelaar gestoken worden. Denk er aan de klep niet te beschadigen.

Opmerking: Bij het weer in elkaar zetten van de regelaar moet men er om
denken dat de ontlastveer weer op de juiste plaats komt te zitten in de groef
in de kant van het regelaarhuis.

6, Verwijder de afstelschroef uit de nok van de regelaaras. Verwijder de as, nadat
de splitpen uit de as is gehaald.
Opmerking: Bij het weer in elkaar zetten van de regelaar moet er aan gedacht
worden dat de nok op de juiste wijze aan de as wordt bevestigd, in verband
met de positie van de nok ten opzichte van de hef boom, zoa ls aangegeven
in fig'73. De schroef moet op zodanige wijze in de as bevestigd worden, dat
de moer aan de tegenovergestelde zijde van de handgreep komt te zitten.
Schoonmaken en controteren.

Voor het schoon maken en controleren van de onderdelen van de reEelaar verwijzen wij naar,,Het schoonmaken en controleren van onderdelen van de reqelklep".

In elkaar zetten en monteren in lret chassis.
Zowel het in elkaar zetten als het monteren in het chassis geschiedt in omgekeerde
volEorde zoa ls h ierboven omsch reven.
Afstellen.

Voor het afstellen verwijzen wij naar het hoofdstuk ,,Afstellen" van het
systeem,

Fig.
B4

73. Monteren van de nok op de hefboom van de remkrachtregelaar.

rem-

WESTI

NGHOUSE SNELLOSKLEP.

Het verwijderen van de snellosklep uit het

chassis.

1, Maak de schroefverbinding aan de achterzijde van de klep los.
2. Schroe{ de verbinding los van de snellosklep en de remkrachtregelaar.
3, Schroef de bevestigingsmoer boven op de snellosklep los.
Het uit elkaar nemen van de snellosklep.
Nadat het bodemdeksel is verwijderd kan het membraan u it de snellosklep
wijderd worden. lJet kleine lucht{ílter ín de uitlaatzijde van deze klep kan

verver"

wijderd rvorden, nadat een borgring is verwijderd.
Schoonmaken en inspecteren.

Voor het schoonmaken en inspecteren van onderdelen van de snellosklep verwijzen

'//ij naar het schoonmaken en inspecteren van onderdelen van de
Het in elkaar zetten en het monteren in het

regelklep.

chassis.

Het in elkaar zeiten en monteren in het chassis geschiedt in omgekeerde vclgorde
zoals boven beschreven.
WESTI

NGHOUSE REMCYLINDER.

Het verwijderen van de remcylinder uit het opleggerchassis.
1. Maak de verbinding los van de drukstang en de balanceur van de remhefbomen op de achteras nadat de splitpen en de ring verwijderd zi1n,

2 Verwijder de luchttoevoerleiding aan de achterzijde van de remcylinder door
het losdraaíen van de wartelmoer.
waarmede de remcylinder op de steun van de
bevestigd is en neem de remcylinder van de steun af.

3. Verwijcjer de vier bouten

as

Het verwijderen van de remcylinders op schommelassen.

l. Om de remcylinder van deze schommelassen te verwijderen
bouten en veerringen

u

moeten eerst de

it de omtrek van de remcylinder verwijderd wo:den,

2 Trek daarna de remcylinder en de zuiger terug.
3. Verwijder de drukstang door deze linksom te draaien.
Het verwijderen van de remcylinders op tandemassen.
tandemassen ziln de rL'rncylinders gemonteerd op steunen en deze kunnen
vlrwijderd worden zoals boven omschreven.

Op

Het uit elkaar nemen van de remcylinder.
1 Verv,rijder de bouien van het deksel aan de voorzilde van de remcylinder en
verwijder het deksel van de drukstang. Haal tevens de zuiger uit de cylinder,
Bij het verwijderen van de bouten moet men er om den ken dat de veer een
B5

aanzienlilke kracht uitoeferrt

op de binnenkant van het deksel van de

rem-

cylinder.
2.

Verwijder de borgring van de sto{kap aan het eind van het deksel en trek het
deksel van de sto{kap af.

3.

Verwijder de bevestigingsdraad aan de voorkant van het stofdeksel en verwijder
de splitpen.

4.

5
6

Beweeg de bevestigingsschilf van de sto{kap naar achteren en schroef het
gevorkte gedeelte van de drukstang af en verwijder de stofkap, Denk er aan
dat deze bevestigingsring bij het in elkaar zetten niet vergeten wordt. Het
voorkomt beschadig ing van de sto{kap,
Verwijder de zee{ van de binnenkant van het deksel en verwijder de rubber
ring van de geleideschijf aan de achterzijde van de drukstang.
Verwijder de zuigerveer van de drukstanggeleider.

Verwijder de boutjes die de leren schi;f en de kraag op de zuiger tezamen
houden. De twee schilven kunnen dan van elkaar gescheiden worden en de
leren kraag komt dan vrij, De schiif (3) kan van de geleidebuis afgetrokken
worden, zie fig. 74. Een speciaal pukking ringetje wordt gemonteerd onder de

1

.

4. Leren kraag.

Kraag.

2. Groe{ voor borgring,
3. Borg ring.

5,
6.
7

Fig.74.

Afstandsring,
Geleidebus.

. Zuiger.

Drukstang van de remcylinder.

koppen van de boutjes om te voorkomen, dat lucht langs deze bouten naar
buiten kan lekken. Denk er aan deze ringetjes niet te verliezen en ze niet te
vergeten bij het in elkaar zetten.
Schoonmaken en controleren.

Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon en let speciaal op de kleine openingen

in het

deksel.

Controleer zorgvu ldig het inwendige oppervlak van de kamer van de remcylinder.
Let goed op de conditie van de leren kraag en de luchtgaten in het deksel.
Maak het luchtfilter in benzine goed schoon en na het te hebben gedroogd dient
8ó

het te worden voorzien van een dun laagje olie. Wanneer de leren kraag is
versleten gebruik dan een nieuwe originele kraag.

Deze is op een speciale wijze geprepareerd.
Het in elkaar zetten en het monteren van de remcylinder geschiedt in omgekeerde
volgorde zoa ls h ierboven besch reven.
PIJPKOPPELINGEN EN PIJPEN.

Twee typen pijpkoppelingen worden gebruikt om de remleidingen met elkaar te
verbinden. Deze typen pijpkoppelingen ziln ie zien in iig, 75 en 76, De montage"
volgorde van de Westinghouse koppeling is duidelilk te zien in fig.75.
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Fig. 75. Westinghouse pijpkoppeling.

Klem de nippet (1) in een bankschroef. Schui{ de wartelmoer (5) en de ring (4)
over de pijp (ó) die absoluut schoon dient te ziin. Denk er aan dat de ring (4)
op d. juiste wijze op de pijp is geschoven, Plaats daarna de drukring (3) over de
pijp zonder de pakkingring (2) en druk dit tegen de nippel (1). Draai daarna de
wartelmoer aan en zel deze goed vast. Draai daarna de wartelmoer weer los en
plaats nu de pakkingring (2) tussen de drukring (3) en de nippel (1) en zet daarna

de wartelmoer (5) vast met een sleutel.
Het andere type koppeling is een Ermeto koppeling ({ig. 76), die bestaat uit een
wartelmoer (3), een ring (2) en een nippel (1). De ring is van een speciale constructie. De wartelmoer (3) drukt de ring (2) tegen de conische binnenkant van de
nippel (1). De binnenkant van de ring snijdt een kraag in de pijp en houdt de pijp
op deze manier goed vast.
Wanneer een Westinghous koppeling beschadigd is, snij dan het eind van de pijp
waarop de koppeling gemonteerd is af en vervang de drukring door een nieuwe'
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Wanneer nieuwe remleidingen gemonteerd moeten worden, denk er aan dat deze
van dezelfde a{meting zijn,
Voor het monteren van de koppeling moet er op gelet w,orden dat de pijp geen
braam heeft. Wanneer pijpen worden opgeslagen, zorg er voor dat de einden
a{g es lote
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Ermeto pijpkoppeling.

KOPPELINGSKOPPEN.

Om het remsysteem van een trekker en oplegger te verbinden, terwijl op trekker
en oplegger geen DAF-koppeling gemonteerd iS, kunnen koppelingskoppen gebruikt worden zoals te zien in fig. 77.
De rubber ring kan verwijderd worden door de ring (2) met een haaksleutel van
het huis af te draaien.
De zee{ (3) kan u it het h u is verwijderd worden nadat de ring (2) en de ru bberring (5) verwijderd zijn.
Cm het tweeleíding remsysteem van een oplegger te koppelen aan een trekker
kan men gebruik maken van koppelingskop uit {ig .78. Ook deze koppeling is voorzien
van een rubberring (2) die gemakkelilk uit het huis genomen kan worden, De twee
koppelingen word,en tegen elkaar geborgd door een verende pen (3) die kan
gliiden in een in het huis geschroe{de bus waarin tevens de veer (4) is opgenomen.
Beide typen koppelingen worden op de pijpen van het remsysteem geschroefd.
De koppelingen ziin voorzien van een stofkap, die, wanneer de koppelingskoppen
niet gebruikt ziin, deze a{sluiten en voorkomen dat stof in de leiding kan dringen.
Mocht een stofkap niet meer aanwr.'zig ziln dan dient deze zo spoedig mogelilk
vernieuwd te w,orden.
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Fig. 77. Oplegger koppelingskop.

Fig.

78.

Koppelingskop.

ONDERHOUD VAN HET LUCHTDRUK REMSYSTEEM.

a.

Smering.

Smeer iedere 1000 km alle scharnierpunten van het stangenmechanisme tussen
remcylinder en remschoenen met vet.

b. Tup dageliiks het
c. Wekelijkse

luchtdrukreservoir a{, vooral bi1 vochtig weer.

contróle.

Controleer het gehele remsysteem op lekkage; zonodig kan een lek nauwkeurig
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opgespoord worden door middel van een zeepoplossing. Controleer ook de leidingen; zie of deze goed bevestigd ziln en niet kunnen rammelen.
d. Neem minstens eens per week een remproef met beladen oplegger en controleer de lengte van de remweg (zie fig. 43) B"proef de remmen steeds voordat
een lange bergrit wordt gemaakt. Let vooral op het volgende bij de remproeven:
De remmen van de oplegger moeten iets eerder in werking komen dan de remmen
van de trekker, om te voorkomen dat de oplegger de trekker scheef kan duwen.

HET BEPROEVEN VAN DE ONDERDELEN VAN HET LUCHTDRUK-MECHANISCH REMSYSTEEM.
Algemeen.
Behalve speciaal vermeld, is iedere beproeving en a{stelling gedaan met de gehele
reminstallatie, gemonteerd op de oplegger en de remkrachtregelaar geplaatst in
de stand ,,Voll".

Cebruik nauwkeurig meetgereedschap,
Beproeving van het vullen yan de tank met lucht.

Controleer o{ het regelventiel en de leidingen voldoende doorstroomsnelheid
hebben. De luchttank op de oplegger moet bij deze proef leeg zijn en bij de
trekker gevu ld.
Verminder de druk in de tank op de oplegger tot 2,95 kg/cm2. De tijd, die nodig
is om de druk in de tank te brengen van 2,95 kglcmz tot 4,9 kg!cm2 mag de 20 secon-

den niet overschrijden.
Beproeving van de gevoeligheid van de regelklep.
Monteer één drukmeter in de remleiding direct voór de remcylinder en één in de
remleiding tussen koppelschotel en regelklep. Trap het rempedaal lang zaam en
gelilkmatig in en op het moment, dat de meter tussen koppelschotel en regelklep
is gezakt van 0,84 tot 1,19 .r12,'"moet de meter in de leiding naar de remcylinder
minstens een druk aanwijzen van 0,3 kglcmz.
Beproeving en afstelling yan de remkrachtregelaar.

ZeI een drukmeter in de remleiding voor de remcylinder. Zet de helboom op de
remkrachtregelaar op,,leer" (leeg) en trap het rempedaal zover mogeliik in. De druk
in de remleiding voor de regelklep mag dan 1,77 kgf cm2 niet overschrijden. Druk
daarna het rempedaal trapsgewijze in, de druk in de leiding naar de remcylinder
mag dan 2,25 kg/cm2 niet overschrijden. Houd het rempedaal ingetrapt en controleer de druk in de leiding voor de remcylinder gedurende 30 seconden: de druk
mag niet oplopen. Indien de druk te hoog o{ te laag is, stel de klep dan af, nadat
de stofkap aan de onderzíjde is verwijderd. Draai de borgmoeren op de stelschroe{
enige slagen los, zel een schroevedraaier in de groef van de boutkop en stel dan
de druk af. Om de druk te verlagen moet de bout linksom gedraaid worden.
Dit geldt alleen voor het type 5 Bdr. Bij het type 13 Bdr. geschiedt het afstellen
door plaatjes te leggen tussen de drukveer en de veerschotel.
Borg d'e moer na het a{stelfen. Na het a{stellen tot de juiste druk, moet de he{boom
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in de stand,,Vol'gezet worden en het rempedaal enige keren achter elkaar geheel
ingetrapt worden. De druk in de remleiding moet dan 4,4 kgf cm2 - 4,9 kg/cm2 ziin,
evenals de druk in de tank van de oplegger, Zet de hefboom daarna in de stand
,,lósen" om te controleren of de remcylinder ontlucht wordt. De druk in de leiding
moet dan naar ,,0" teruglopen. Ti;dens het terugzetten van de hefboom naar de
stand,,Vol" moet de druk in de remleiding weer oplopen.Bij het geheel intrappen
van het rempedaal moet dan de druk in de remleiding ineens tot de a{gestelde
hoogte oplopen. Voor zware opleggers (asdruk boven 3500 kg bij leeg voertuig)
dient de druk van 1,77 kgf cmz hoger afgesteld te worden,
Het controleren van de remleidingen op lekkage.

Zet een drukmeter op een geschikte plaats en zet de volle druk (4,9 atm.) op het
gehele systeem. Het verlies in druk na 10 min, mag niet meer bedragen dan
0,1 kglcm2. Wanneer het verlies meer is moeten alle onderdelen bedekt worden
met een zeepoplossing, waarmede een lek in het remsysteem direct gecontroleerd
kan worden,
Beproeving Yan de snellosklep.
Trap het rempedaal in en controleer of tiidens het terugkomen van de remmen de
klep direct in werking treedt en de lucht kan ontsnappen docr de uitlaatpoort in

deze klep. De druk in de remcylinder en de remleiding moet terugvallen naar
,,0" kglcm2. Controleer of de uitlaatpoort niet op enige manieren verstopt is.
Beproeving van de remcylinder.
Monteer een drukregelklep in de remleiding, direct vóor de remcylindeÍ- en monteer

een drul<meter tussen deze regelklep en de remcylinder. De regelklep moet de
druk kunnen regelen binnen enge grenzen en moei tevens de lucht kunnen laten
ontsnappen,

Maak de verbinding van de stangen met de drukstang los en meet de afstand
van het gat in de drukstang tot een bepaa ld punt op het aslichaam of de remcylinder. Sluit de regelklep en zet de volle druk van de tank op de remleíding.
Laat de lucht in de remcylinder komen door middel van de regelklep en laat
daarna deze lucht weer door de regelklep ontsnappen. Herhaal dit enige malen
achter elkaar. De zuiger moet dan snel heen en weer bewegen,
Wanneer de remcylinder verbonden is met de tank, meet de a{stand van het gat
in de drukstang tot het bepaalde vaste punt op het aslichaam en trek de boven
gevonden waarde hiervan af om de slag van de zuiger te verkrijgen.Dit om te
controleren o{ de remzuiger in de cylinder ziln volle slag kan maken, zonder op
weerstand te stuiten. (Dit moet met geringe druk mogelilk zijn (f 0,5 kg/cm2).
Laat daarna de lucht lang zaam in de remcylinder stromen door de regelklep gedeeltelilk te openen en contrcleor dit met de drukmeter. Zodra de zuiger begint
te bewegen sluit dan de regelklep; de zuiger moet dan onmiddellijk stilstaan.
Open daarna lang zaam de regelklep, waarna de zuiger zich weer naar buiten moet
bewegen zonder te stoten. Herhaal deze handeling bij het ontluchten van de remcylinder. De remcylinder moet goed dicht zijn bij iedere druk en bij iedere stand
van de zuiger. Controleer dit eventueel met een zeepoplossing.
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Fig.79. Afstelling van de remstangen.
Remafstelling.

Bij het afstellen van de

rem men en het bevestigen van het stangenstelsel tussen
remcylinder en nokkenas of spreidingshefboom, dient er op gelet te worden, dat
de slag van de drukpen van de remcylinder betrekkelilk klein gehouden dient te
worden. In het algemeen wordt ongeveer ó0 - 70 % van de totale slag gebruikt.
De he{bomen dienen zodanig bevestigd te worden, dat de speling tussen het eind
van de drukpen en de zuiger zo gering mogeliik is, teneinde beschadigingen te
voorkomen. Stel het mechanisme zó in, dat de speling maximaal 1 - 2 mm bedraagt
(zie lig . 79).

fe veel speling is gemakkeli;k te horen bij plotseling remmen met volle druk.
Voorzorgsmaatregelen yoor het remsysteem tegen vorst.

In de winter, voórdat de vorstperiode begint, moeten maatregelen getrof{en worden, teneinde te voorkomen, dat onderdelen van het remsysteem beschadigd
worden of de remmen onklaar raken, tengevolge van bevriezen van water en
vocht in het systeem.

Bij temperaturen, die juist beneden het vriespunt liggen, kan het bevriezen
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van

enig vocht in de regelklep vastzetten van een klep veroorzaken, waardoor ongelu

kken

ku n nen

voorkomen

.

Ter voorkoming van bevriezíng moeten de volgende punten in acht

genomen

worden.

1.
2.

Tup het remsysteem af via de plug in het luchtreservoir.

3,

Schuif een rubberpijp over de leiding bij de koppeling en vul dit gedeelte met

Maak de verbinding van de leiding bij de remcylinder en bij de DAF-koppeling
los.

ongeveer 1/4 liter alcohol.
4. Monteer de leidingen weer en verbind het systeem met het remsysteem van
de trekker en pomp het systeem vol met lucht.
5. Trap enige keren op het rempedaal, zodat de alcohol goed over het gehele
systeem verdeeld wordt.
Bij zeer lage temperaturen is het aan te bevelen de leidingen bij de regelklep
en de remkrachtregelaar los te maken en wat alcohol in deze onderdelen te
spuiten, Hierna altild enige malen remmen om de alcohol goed in alle ruimten
van het klephuis en regelaarhuis te laten doordringen.
Afhankelijk van de temperaturen moeten deze maatregelen minstens een keer per
week herhaald worden.
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D. LUCHTDRUK-HYDRAULISCH

REMSYSTEEM.

Het luchtdruk-hydrau lisch remsysteem kan verdeeld worden in een luchtdruksysteem, zoals beschreven onder C. en het hydraulisch systeem zoals beschreven
onder B. De kracht, die opgewekt wordt in de remcylinder, wordt naar de
hydraulische (hoofd-)remcylinder overgebracht via een hefboom.
In sommige gevallen is een combinatie van luchtdrukcylinder en hydraulische
remcylinder op de wagen gemonteerd. Hierbij is dus de zuiger in de luchtcylinder
direct verbonden met de zuiger in de hydraulische cylinder (zie {ig. .).Deze
laatste is d.m.v. een leiding met een voorraadtankle voor remvloeisto{ verbonden,
De revisie van deze combinatie is geheel overeenkomstig aan die van de aÍzonderlilke delen, zoa ls h iervoor besch reven.

Fig.
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80.

Luchtdruk-hydraulische rembekrachtiger.

ASSEN
In verband met het laadvermogen van de oplegger en de hoogte van de laadvloer
worden versch illende assen gemonteerd onder DAF-opleggers.
Opleggers serie AA worden uitgevoerd met enkelvoudige asserì, opleggers serie
HD worden voorzien van schommelassen, terwijl die van serie TA als tandemassen
zijn u itg evoe rd
fenslotte zijn de opleggers van de serie TT voo rzien van twee enkelvoudige assen,
geplaatst in tandem en uitgerust met een compensatie-inrichting (zie fig, 1 tot en
.

met 4, bladzijde 7).
Voor ieder type van deze assen te beschrijven en een beschrijving te geven van
revisie en onderhoud geven wij hieronder eerst enige algemene instructies voor
a{stelling, sffiering en inspectie van assen en tevens een beschrijving en werkplaatsinstructies voor het bewegingsmechanisme van de remschoenen. Tenslotte ziin
enige algemene instructies voor demontage en montage van de assen in dit gedeelte
opgenomen.

WIELLAGERS.

Wiellagers moeten zeer nauwkeurig afgesteld en op de juiste wilze gesmeerd
worden om een lange levensduur te verkrijgen. Nadat de wiellagers ontdaan ziln
van het oude vet en tevens de asstomp en de keerringen schoongemaakt ziin,
moeten deze onderdelen zeer nauwkeurig gecontroleerd worden op beschadigingen
of sliitage, lndien men niet overtuigd is van de goede conditie van een van deze
onderdelen, dient dit onderdeel direct vernieuwd te worden. Yoorzie daarna de as
en de lagers van nieuw wiellagervet van goede kwaliteit,
Smering.

Periodieke contróle van wiellagers is even noodzakelilk als het regelmatig vernieuwen van het wiellagervet om een goede en lange levensduur van de lagers
te kunnen ver,,nrachten, De periode waarna het wiellagervet vernieuwd dient te
worden hangt zeer veel af van specia le omstandigheden waaronder de oplegger
moet kunnen werken, zoals de snelheid en de belasting waaraan de assen onderworpen worden. ln geen geval mag echter de periode langer duren dan 10.000 km.
Maak de as en de lagers goed schoon met kerosine of dieselolie en maak gebruik
van een stevige fiber borstel (gebruik geen stalen borstel).
Benzine en andere ontvettingsmiddelen die algemeen gebruikt worden, mogen
voor dit doel niet gebruikt worden.
Laat de onderdelen daarna drogen en maak ze schoon met een doek. Maak tevens

Uw handen en al het gereedschap wat hierbii nodig is geweest, goed schoon.
Vet hecht niet aan een oppervlak waarop zich een oplosmiddel of een andere
te lang in deze
toestand liggen, Wanneer deze onderdelen niet direct weer gebruikt worden,
moeten deze ingevet en verpakt worden. Dit zal corrosie van lageroppervlakken
schoonmaakvloeístof bevindt. Laat onderdelen die ontvet zijn niet

kunnen voorkomen.
Inspecteer alle onderdelen zoals oliekeerringen, lagers, cups en asstompen op
krassen, beschadigingen of sliitage. Wanneer het lager van vet moet worden
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voorzien wordt dit vet met de hand in de openingerr tussen de kogels gedrukt.
Voorzie de as tussen de twee lagers ook van vet.
Contróle Yan de stand yan de assen.
Een onjuiste stand van een as onder het chassis zal grote bandensliltage veroorzaken en tevens het schee{rijden van de wagen. In zeer ernstige gevallen van de
scheve stand van'de dS, en dan nog afhankelilk van de lengte van de oplegger,
komt het voor dat het buitenwiel aan een zijde van de oplegger in het geheel nfet
draagt, zodat dus het binnenwiel de gehele belasting moet opnemen, waardoor dus
zeer grote bandensliltage veroorzaakt zal rnrorden. Ook zal een scheve stand van
de as een ongelilke draaicirkel veroorzakert waardoor stuurmoeili;kheden kunnen
voorkomen,

Voor het controleren van de stand van een as ís het noodzakelilk om zuiver het
hart van de koppelta{el van de oplegger te bepalen en dit punt ten opzichte van
de langs-hartlijn van de wagen. Denk er aan dat iedere afwijking van de juiste
stand van het hart van de koppelta{el een foutieve aanwij zing zal geven wat
betreft de stand van de assen. Maak dus voordien de nodige correcties om deze
{outen uit te sluiten. Maak een haak in de vorm van een vraagteken zodanig dat
deze orn de bus van de koppeltafel g"legd kan worden. Dit zal het uitlijnen zeer
vergemakkelilken, Bevestig een dunne stalen kabel aan deze haak.

Fig. 81. Uitliinen van een vaste
1.

Crick de oplegger op en verwijder eventuele onderdelen onder de wagen
die het spannen van de draad vanaf de koppeltafel naar de asuiteinden kunnen
verhinderen. Indien nodig moeten de buitenwielen verwijderd worden. Zie
{ig. B1
Zet daarna de oplegger op de grond en in zuivere horizontale stand. Laad de
oplegger tot het voorgeschreven laadvermogen. Deze lading moet over het
gehele vloeroppervlak gelilkmatig verdeeld worden. Bevestig de haak aan de
bus van cje koppelta{el en meet dan de a{standen a en b, zoals aangegeven
.
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as.

in {ig. 81. Deze afstanden mogen niet meer dan 11/z mm van elkaar verschillen.
2.

De contròle van de stand van de assen van een tandemas-oplegger verschilt
zeer weinig van die van een oplegger met enkelvoudige assen.
Verwijder mogelilke obstakels onder de wagen.
Rild daarna de tot de juiste waarde beladen oplegger enige malen heen en
weer om te zorgen dat de assen de juiste stand hebben ingenomen.
Meet weer de afstanden a. en b, (als aangegeven in fig. B2).Deze afstanden
mogen niet meer dan 1Yz mm van elkaar verschillen. Meet daarna de afstanden
c. en d. zoals aangegeven in fig,82. Deze afstanden mogen niet meer dan 3 mm

van elkaar verschillen. Wanneer een van deze maten niet binnen de hier
gestelde grenzen valt, dan is het noodzakelilk de asophangingsorganen te
controleren op losse verbindingen, sliltage en verbroken o{ gebogen onderdelen, Vernieuwen o{ repareren van een van deze onderdelen is noodzakeliik.
De toleranties van 11/z en 3 mm schllnen erg klein in vergelilking met de totale
a{metingen van het voertuig; toch worden deze gerekend als de maximum
toegestane afwijking van de juiste maat,

Fig. 82. Uitlilnen van

tandemassen,

Toe- in.

Door aanrijdingen kan ook de as zel{ worden verbogen, wat toe-out tengevolge
kan hebben, Indien men een stalen lineaal langs de wielen aan weerskanten van
de wagen legt, moeten deze aan de voorzijde 3,5 mm dichter bij elkaar staan
dan aan de achterzijde, gerekend over 1 m lengte van de lineaal.
Rilden met toe-out is ontoelaatbaar met het oog op bandensliitage,
Wielvlucht.

De wielvlucht van assen van opleggers moet zeer nauwkeurig gemeten worden
met meetinstrurnenten die hiervoor speciaal zijn bestemd. Vanwege het feit dat de
wiefvlucht van opl"ggers en aanhangwagens zeer gering is en een kleine tolerantie
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hebben van ongeveer 20 minuten is het noodzakelilk dat het meetgereedschap
zeer nauwkeurig is. De wielvlucht voor enkelvoudige assen zoals op AA en TT
wagens bed raagt maximaa | 21/z %. Het toespoor mag maximum Y+ % bedragen.
Grove methoden kunnen dan ook n iet toegestaan worden voor deze metingen.
REMSCHOEN BEDIEN

I

N

GSMECHAN I SMEN.

Beschrijving.

De remschoenen in de assen kunnen op vele manieren verbonden zijn met het
vacuum- of luchtdrukremsysteem. De remschoenen kunnen zowel mechanisch als
hydraulisch bediend worden; de mechanische overbrenging is te verdelen in twee
typen, n.l. remschoenen, die bewogen worden door een nokkenas of remschoenen

die bewogen worden door een

a.

spreidingshefboom.

door een nokkenas ({ig. 83)
Het onderste gedeelte van de remschoenen van dit type rembedieningsmechanisme
zijn scharnierend bevestigd aan twee ankerbouten; deze laatste zijn vastgemaakt
in de ankerplaat. Deze ankerbouten kunnen concentrisch of excentrisch uitgevoerd
Remschoenen bediend

ziin. De concentrische bouten laten geen verstelling van remschoenen toe, terwijl

de excentrische door draaiing een verstelling van de remschoenen

veroorzaken.
Tussen de boveneinden van deze remschoenen is de nok van de nokkenas geklemd,

Wanneer deze nokkenas gedraaid wordt duwt de nok de twee remschoenen uit
elkaar, waardoor deze tegen de trommel gedrukt worden.

1. Ankerplaat,

2.

Remvoering.

3. Remschoen
4.

An kerbout.

5

Nok,
Veer.

6,
7.

As.

B. Rollager,

Fig.83. Remschoenen, die door een nok bewogen worden.
9B

b.

Remschoenen bediend door spreidingshe{boom.

Dit bedieningsmechanisme voor de remschoenen is zo uitgevoerd, dat de he{boom
de twee remschoenen uit elkaar drukt, zoals is te zien in {ig.84 en 85. De tegenovergestelde zijden van de twee remschoenen worden door een veer tegen twee
afstelblokken gedrukt, De a{stelblokken zijn voorzien van schuine kanten en kunnen

gliiden in een geleider die aan de ankerplaat is bevestigd. Tussen deze twee
afstelblokken bevindt zich een klein blokje waaraan een bout is bevestigd. Deze
bout komt door de ankerplaat naar bu iten. Ook dit blokje is voorzien van twee
schuine kanten.Bij het aantrekken van de moer op de bout wordt het centrale

blokle naar buiten getrokken waardoor de afstelblokken zijdelings uit elkaar
gedrukt worden met het gevolg dat de remschoen tegen de remtrommel aan komt

te

liggen.

Deze a{stelrichting is

te zien in fig. Bó.

Fig. 84. Spreidingshe{boom mechanisme op schommelas.

c.

Hydraulisch bediende remschoenen.

In dit geval is op de ankerplaat van de as een wielremcylinder gemonteerd' De
wielremcylinder is een aan beide einden open cylinder, waarin zich 2 zuigers met
rubber cups bevinden, De zuigers worden door de druk van de remvloeistof tegen
99

de remschoenen gehouden. De leiding, komende van de hoofdremcylinder, komt
u it in het midden van de cylinder, tussen de twee zu igers. Bij het intrappen van
het rempedaal wordt de druk in de remvloeisto{ verhoogd door het indrukken van
de zuiger in de hoofdremcylinder, Het gevolg is, dat de twee zuigers in de wielremcylinder de remschoenen tegen de trommel drukken,

Fig.

85.

Spreidíngshef boom mechan isme op een vaste

as,

Afstelling van de remschoenen.
Remschoenen, die voorzien ziin van een nieuwe voering, kunnen afgesteld worden
met een speciaal stuk gereedsch ap, zoals te zien in {ig. BZ en 88. Tracht nooit zel{instellende remschoenen af te stellen zonder dit type gereedschap, Meet eerst
de binnendiameter van de remtrommel en stel het gereedschap af op de hel{t
van deze diameter en schuif het gereedschap over de asstomp. Maak hiermee
gebruik van de ringen die een binnendiameter hebben, zodanig dat deze precies
over de bedoelde as heenschuiven. De buitendiameter van deze ring is zodaniE
dat deze precies past in de bus van het gereedschap.Bij de ankerbout van de
remschoen moet de voering bilna geen speling hebben in de remtrommel, terwijl
aan het boveneinde, dus het eind waar de nok tegen de remschoen drukt, de
voering een speling mag hebben van 1 mm, Bilstellen van de remschoenen kan,
geschieden met behulp van de excentrische ankerbout. lndien nodig moet een
speciale remvoering-sli.jpmachine gebru ikt worden om te zorgen dat de voerinE
zuiver tegen de remtrommel aanligt (voor vernieuwen van de voering zie fig. 89),

Fig.
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8ó.

Afstelmechan isme

voor

remschoenen.

Stel de remhe{bomen als volgt al:
Ontkoppel de oplegger van de trekker. Zet de remmen vrij door middel van de
remuitzethe{bomen. Verbreek de verbinciing tussen remstang en remhefboom door
de scharnierpen uit de hefboom te nemen. Controleer of de remmen gemakkelilk
beweegbaar zijn, door deze met de hand uit te drukken. Wanneer de hefboom
niet gemakkelilk in de originele stand terugkomt, moeten de remtrommels van de
wielen verwijderd worden. Neem de remschoenen van de ankerplaat en maak alle
scharnierpunten goed schoon. Smeer alle scharnierpunten, evenals de nokken.
1. Crick de as van de oplegger zover op dat beide wielen van de grond zijn.

2. Verwijder de splitpen in de moer op het eind van de nokkenas en verwijder de
moer van de nokkenas, verbreek de verbinding van de balanceur en het
gevorkte eind van de drukstang.

3. Beweeg de

hef

bomen op de nokkenas zodan ig, dat de getande ringen vrij

van elkaar komen. Zet de hefbomen in de gewenste nieuwe stand en druk
de getande ringen weer tegen elkaar. De hefbomen kunnen a{gesteld worden
tot op een kwart tand, door het bu itensegment van het vierkante gedeelte van
d: nokkenas te verwijderen en daarna 90o te draaien en het segment weer op
ziln plaats te brengen.

Fig. 87. Controle van de voering

Fig.88. Controle gereedschap.

op een remschoen.
4

Plaats daarna de moer op de nok kenas en haal deze stevig aan en monteer
daarna de splitpen door de moer en verwijder de crick onder de wagen,

Bij het a{stellen van de hefbomen op de nokkenas moet er rekening mee
worden gehouden, dat de drukstang van de luchtdrukremcylinder een zo klein
mogelllke slag maakt. Niet meer dan maximum 50 % van de totale slag die
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de drukstang kan maken, moet gebruikt worden voor normaal aandrukken
van de remschoenen.
Het afstellen van de

remhef

Sommige assen, waarvan

boom op de nokkenas.

de remschoenen bediend worden door een

nokkenas,

ziin voorzien van een speciaal a{stelmechanisme. Gebruik deze afstelinrichting
wanneer er veel speling tussen de remschoenen en de remtrommel

is,

Plaats het voeringmateriaal in

Leg een eind van het voeringmateriaal

op de remschoen en klem deze op de
twee hoeken vast. Boor nu twee gaten

door de voering zodat deze

corres-

ponderen met de twee u iterste gaten
in de sch oen. Monteer twee bouten

Zaag het voeringmateriaal af langs de
rand van de schoen,
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danig, dat de voering gespannen
wordt, Houdt de schoen in deze gespannen toestand en boor nu gaten

in het voeringmateriaal aan het andere
eind van de schoen en monteer h ier-

door 2 bouten.

door deze gaten.

Fig.89. Het

een

bankschroef, zodat de schoen tegen
de bankschroef aanligt. Trek nu het
andere eind van de schoen offi, zo-

Klink nu de voering aan de schoen,
Begin met het klinken in het midden

van de schoen. Gebruik aluminium
k

lin knagels.

monteren van een nieuwe remvoering.

Het afstelapparaat dient als volgt behandeld te worden:
Controleer de draaiingsrichting van de nokkenas, wanneer de remschoenen tegen
de remtrom me I gedru kt worden.
Draai het kleine boutje met de verzonken zeskantige kop in zodanige richting,
dat de nokkenas in dezelfde richting gedraaid wordt als wanneer de remmen er
tegen aan gedrukt worden.
De remschoenen moeten juist vrij van de remtrommel zijn om maximum remrendement

te

geven,

Afstellen van de remschoenen bij spreidingshefboomremmen ({ig. 8ó).
Het a{stellen van deze remschoenen kan eenvoudig gesch ieden door het aandraaien van de moer op het a{stelblokje. Wanneer deze moer aangedraaid wordt,
dus rechtsom, wordt het afstelblokje naar binnen getrokken, met het gevolg, dat de
twee blokles, waartegen de remschoenen rusten, zijCelings uit elkaar gaan. Door
rechtsom draaien van de moer worden dus de remschoenen tegen de trommel

As.
Rem heíboom.

lanceer
boom.
Nokkenas,
Lagerblokie,
Ba
h

ef

S

mee rn íppe l.

Splitpennen,
Moeren,
Tanden,

Fig.90.

Balanceerhe{bomen en a{stelvertanding op
remhef bomen.
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gedrukt. Draai de afstelmoer rechtsom, terwijl het wiel rondgedraaid wordt, totdat
de twee remschoenen aanlopen tegen de trommel. Hierna moet de moer zóver
worden teruggedraaid, dat de schoenen juist vrijlopen van de trommel. Dit afstellen

van de remschoenen mag alleen geschieden, nadat de spreidingshefboom tegen
de aanslagpen op de er onder liggende hefboom stuit. De trekstang moet dus in
de ankerplaat gedrukt worden, totdat de hef boom tegen de aanslag stu it.
Afstellen van de remschoenen bij hydraulische remmen.
Ook bil de hydraulísch bediende remschoenen is de afstelling door middel van een
trapeziumvormig blokje, dat twee andere blokjes, die tegen de remschoenen
liggen, uit elkaar drukt. De a{stellíng geschiedt op dezelfde wijze als de afstelling
van de remschoenen bij spreidingshe{boomremmen.
HET UIT ELKAAR NEMEN VAN DE AS.
Assen met door nok bediende remschoenen (zie fig. 91).
1. Verwijder de remcylinder zoals aangegeven in hoo{dstuk ,,Remmen".
2. Verwijder de borgdraad uit de dopmoer met behulp van een schroevendraaier.
3. Draai daarna de dopmoer met een speciale sleutel van de remtrommel af.

4. Verwijder daarna de splitpen uit de moer op de as en draai de moer

van

de as af.

5.

Daarna kan de gehele remtrommel van de as afgetrokken worden. Wanneer
dit moeililkheden oplevert, is dit waarschilnlijk een gevolg van de remschoenen,
die te stijf tegen de binnenkant van de remtrommel aandrukken. Dit kan opgeheven worden door de nokkenas heen en weer te draa ien.

6. Daarna kunnen de

binnen-conus

en de oliekeerring van de as

verwijderd

worden.

7, De remschoenen worden tegen elkaar aangedrukt door middel van een veer,
die aan één zijde losgemaakt dient te worden van de remschoen.

B. Na verwijdering van de twee splitpennen en de borgplaat op de ankerpen
van de remschoen kan de remschoen van de ankerplaat verwijderd worden.

9. Verwijder daarna de splitpen en de borgmoer aan de binnenzijde van

de

nokkenas.

10. Neem de

bedien ingshef

boom van de nokkenas, dle verbonden is met

de

remcylinder, af.
1 1

. Na het af nemen van de borgpen van de afstelring en de afstelring

zelÍ, kan

de nokkenas uit de ankerplaat getrokken worden.
12, Verwijder de ankerplaat door het losdraaien van de acht bouten, die
ankerplaat tegen het aslichaam gedrukt houden.

de

Assen met door spreidingshef boom bediende remschoenen.
De remschoenen van dit type as kunnen zeer eenvoudig verwijderd worden na het
afnemen van twee kleine veren die de remschoenen naar binnen trekken en de
borgveren. Na het afnemen van de remschoenen kunnen de twee alstelblokjes
uit de geleiding genomen worden.
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Assen met hydraulische remmen.

De remschoenen ku nnen verwijderd worden. Na het verwijderen van de veer
(of veren) tussen de twee remschoenen, Verwijder daarna de twee sluitringen en
splitpennen op de ankerbout(en),
Er mag geen druk meer staan op de vloeisto{ in de toevoerleiding. Neem deze
daarom van te voren los.

Rollagers.

Remtrommel.

Fig. 91. Doorsnede van as met naa{ en remtrommel.
Contr6le.

Wanneer de binnen- en buitenring van een rollager van een as beschadigd is of
versleten, dient deze vervangen te worden door een n ieuwe, Wanneer van de
rand van de binnenring kleine stukjes afgebrokkeld zijn, dient deze onmiddelliik
vernieuwd te worden. Het afbrokkelen van kleine stukjes van de binnenring wijst
op een onjuiste a{stelling van deze lagers. Alle andere onderdelen, die gebroken
ziin of versleten, dienen door nieuwe vervangen te worden. Overtuig U ervan, dat
de remvoering niet versleten is en dat de koppen van de klinknagels niet aan de
oppervlakte Jan de voering komen. Zeer glad geworden voeringsmateriaal (door
olie of andere vloeistoffen), moet eveneens vervangen worden. Ook moet de remtrommel aan een nauwkeurige inspectie onderworpen worden. Remtrommels die
gegroefd zijn, dienen indien mogeliik uitgedraaid te worden. ls dit niet meer
mogelilk dan dienen deze door nieuwe vervangen te worden. De remtrommel
moet zuiver ronddraaien; de grootste afwijking mag niet groter zijn dan 0,25 mm.
Indien de a{wijking groter is moeten correcties aangebracht worden.
Het afstellen yan wiellagers.
De wiellagers worden afgesteld door het aandraaien van de moer op de as.
Draai de moer zover aan, dat de twee binnenringen van de rollagers goed tegen
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de rand aan komen te liggen, waardoor de lagers een zeer gering remmend effect
hebben op de draaiende remtrommel, Ga zeer voorzichtig te werk, omdat te stijf
aandraaien de binnenringen van de rollager zal beschadigen. Draai daarna de
moer ongeveer lln slag teru g, zodanig, dat de splitpen door de moer heen gestoken
kan worden. Het aseinde hee{t twee gaten voor splitpennen die kru islings door de
as geboord zijn, De zes uitsparingen in de moer van de as geven daardoor de
gelegenheid dat de splitpen na iedere 30c verdraaien of wel l lv dag door de moer
en de as heengestoken kan worden.
Overtuig U ervan dat de remtrommel zeer gemakkelilk draait, zonder axiale speling
van de lagers. Breng daarna de splitpen op zijn plaats, zodanig, dat de kop van
de splitpen valt in een uitsparing van de asmoer.

10ó

A.

TANDEMASSEN (TA model).

Besch rijvin g .

De tandemas-oplegger is voorzien van 4 korte assen, twee aan twee geplaatst in
tandem. De korte assen worden gelast aan stevige dwarsjukken, welke laatste
scharnierend bevestigd worden aan het chassis. De constructie van de remtrommelankerplaat en asstomp is dezelfde als bi1 de enkelvoudige assen, hoewel verschillen
in afmetinoen kunnen voorkomen tengevolge van het verschillend draagvermogen.
De remtrommel is door middel van twee rollagers op de as bevestigd. De remschoenen ku n nen worden bed iend door een nokkenas, door een spreid ingshe{boom
of door hydraulische remcylinders. Bij mechanische remmen worden de remcylinders van het vacuumsysteem of het luchtdruksysteem op het juk bevestigd
door middel van een of twee klemmen,
De jukken, die scharnierend zijn opgehangen aan het chassis, ziln gelast aan twee
assen, die in scharnierblokken draaiend zijn opgehangen. Deze scharnierblokken
ziln aan het chassis bevestigd. De blokken zijn voorzien van bronzen bussen.

Fig.92.

Tandemassen

TA model (*ielen verwijderd).

Storingen en h un oplossing.
Ziidelingse speling van de wielen wordt veroorzaakt door een niet goed afgestetde
lager. Het is mogelilk deze lagers goed af te stellen, doch in de meeste gevallen
moet een n ieuw lager gemonteerd worden. Het zeer wa rm worden va n de asstompen is een gevolg van te vast zittende lagers. Draai de moer in dit geval
terug en draai ze daarna zo vast, totdat het lager gemakkelilk te draaien is, doch
geen axiale speling optreedt. Wanneer een onvoldoende remkracht veroorzaakt
wordt, terwijl toch de remschoenen voorzien zijn van n ieuwe voering, kan de
oorzaak liggen in de vorm van de nieuwe voering, Door onjuiste bevestiging van
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de voering op de remschoen kan het voorkomen, dat de voering gedeeltelilk
tegen de trommel draagt. Controleer dit met het gereedschap van fig.88.
Reparaties.

Wanneer de bronzen bussen in de scharnierblokken, die bevestigd zijn aan de
dwarsligger van het chassisraam, beschadigd o{ versleten zijn, kunnen deze bussen
verwijderd worden, door ze er uit te {orceren met een koudbeitel. Nieuwe bussen
moeten er met kracht ingeperst worden. Ook de twee sliltbussen van staal, op
ieder eind van de scharnieras, moeten vernieuwd worden, wEnneer de bronzen
bussen vernieuwd zijn. Verwijder deze op dezel{de wijze als de bronzen bussen;
cie nieur,rre stalen sliitbussen moeten op de scharnieras gekrompen worden. Wanneer het aslichaam vernieuwd dient te worden, moet de oude as van het juk
gebrand worden, De nieuwe as moet tegen de platen van het jrk gelast worden
en daarna gericht. De nieuwe as moet zuiver parallel lopen met de scharnieras,
Wanneer na deze reparatie de remtrommel en de wielen aan de as zijn gemonteerd, dan moeten de wielen van het tandemstel zuiver in lijn staan, zowel in langsals in dwarsrichting, Wanneer dit niet juist is afgesteld dient de as bilgesteld te
worden, Verwarm het jrk op zodanige plaatsen, dat na het krimpen de as de
juiste stand heeft ingenornen.

Fig. 93. Veerbevestiging op tandemas-opleggers,

Het verwijderen van de as onder de wagen.
Om de as onder een wagen te verwijderen gaat men a ls volgt te werk:
1. Maak de verbinding van de remleidingen (vacuum o{ luchtdruk) los van de
remcylinders die op de jukken zijn gemonteerd.Bij een hydraulisch remsysteem
dienen de vloeistofleidingen naar de wielremcylinders losgemaakt te worden.
2. Plaats een grote crick onder de veerplaat in het midden tussen de twee wielen

en licht het tandemstel
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op.

3, Verwijder de B of de 10 wielmoeren en veerringen van ieder wiel en
de wielen

4.

neem

af.

Plaats een crick onder de grote dwarsligger tussen de twee wielen en verwijder

d" grote crick onder de veerplaten

5. Draai de moeren van de veerstroppen a{.
6. Verwijder de veerbeugels aan het einde van de veer en neem de veer van de
wagen

af.

7. Verwijder het buitenste

scharnierblok van de grote dwarsligger nadat de vier
s/t" bouten aan de bovenkant van het

3/+" bouten aan de onderzijde en de twee

blok eruit gedraaid zijn,
B. Nu kan het asjuk met as en scharnier in zijn geheel verwijderd worden.
Het in elkaar zetten van de assen.
Voordat alle onderdelen in elkaar gezet worden, is het noodzakelijk dat de lagers,
de asstomp en andere onderdelen voorzien zijn van wiellagervet.
Het in elkaar zetten zelÍ moet in omgekeerde volgorde geschieden als boven
besch reven.

Het aanbrengen van de as onder de wagen geschiedt in omgekeerde volgorde
als boven beschreven.
Onderhoud.
Smeernippels zijn gemonteerd bij tandemassen:
hiervoor zijn 4 smeernippels gemonteerd.
Remhefbomen;

Scharnierblokken;

8 smeernippels.

As van veerondersteuning; 2 smeernippels.
Smeer deze onderdelen iedere 1000 km.
Contr6le.

Controleer periodiek de axiale speling van de remtrommel. Indien deze te groot

is,

moeten de lagers a{gesteld worden.
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B. TANDEMASSEN (TT model).
Beschrijvin g.

Bij dit type opleggers worden twee enkelvoudige assen, ieder met a{zonderlilke
veren, tegen het chassis gemonteerd. Teneinde de asbelasting geliikmatig over de
twee assen te verdelen en speciaal om de remkrachten op ieder wiel zo veel
mogelilk geliik te doen zijn, is de wagen uitgerust met een compensatiemechanisme, zoals in f ig , 94 is afgebeeld.
Het schema van dit mechanisme (zie {ig.95) toont duidelilk, dat wanneer de
voorste as omhoog wordt gedrukt, b.v. door een verhoging in de weg, dat de
achterste as juist stevig op de grond wordt gedrukt.

Fig.94. Opstelling van assen, veren en compensatie

RIJ

mechanisme.

RICHTING

Fig. 95. Compensatie mechanisme (schematisch).

Hierdoor wordt bereikt, dat bij het rijden over een verhoging niet tildelilk één
as de gehele belasting opneemt, doch dat bil dergelilke gevallen steeds beide assen
de belasting opnemen.

Ook tijdens het remmen zorgl het compensatiemechanisme voor het gelijk verdelen
van de remkrachten.
Het verwijderen van het tandemstel onder de wagen.
De constructie van de assen is dezelfde als van die van de vaste assen. Ook het
verwijderen van de assen onder de wagen moet op dezel{de wijze geschieden.
Waar op gelet dient te worden is het verwijderen van de veren en het compensatiemechanisme.
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De bouten in de scharnierpunten van het compensatiemechanisme kunnen met een
normale sleutel losgedraaid worden. (Steeksleutels van 41 en 55 mm).
De lengte van stang naar het compensatiemechan isme moet voór het demonteren
nauwkeu rig opgemeten worden.
Schoonmaken en controleren van onderdelen.
Maak alle onderdelen van het mechanisme goed schoon en let speciaal op de
groeven en kanalen voor de smering. Deze moeten zorgvuldig gereinigd worden.
Controleer alle onderdelen op sliltage en beschadiging en besteed speciale aandacht aan de nyion scharnierbussen en vervang deze indien nodig,

Het monteren van de assen en het mechanisme onder de wagen.
Het monteren gesch iedt in omgekeerde volgorde als het demonteren. Gelet dient
ie worden op het volgende: Controleer né montage de ju iste stand van de verbind ingssta ng.

De vier scharnierpunten \,/àh de twee tuimeldriehoeken moeten zuiver op
horizontale liln liggen.

een

lndien niet, maak correcties.
ONDERHOUD.

Voor het onderhoud van de assen verwijzen wij naar onderhoud van vaste

assen,

Smering.

Het compensatiemechanisme moet iedere 5000 km gesmeerd worden, via de qemonteerde smeernippels. Alle andere smeernippels iedere 1000 km met vetspuit
behandelen.

Contr6le.

Controleer periodiek o{ de bouten in de scharnierpunten goed zijn aangetrokken;
dat geen te grote speling van de onderdelen voorkomt'

i11

C. SCHCMMELASSEN.
Beschrijving (zie Íig, 96),
Een schommelas-onderstel bestaat u it twee korte assen, die gemonteerd zijn in
twee asdragers (3) welke laatsten om hun eigen as kunnen draaien, waardoor het
wiel naar de binnenzijde en naar de buitenzijde gebracht kan worden. Deze
asdragers worden door middel van grote dwarsveren verbonden aan het chassisraam, Daar deze asdragers in d. grote ogen van de veren kunnen draaien, zullen
de twee wielen van deze asdrager zich geheel richten naar het wegoppervlak.
Daardoor wordt de belasting goed over de twee wielen verdeeld. Ook wordt
daardoor het wrijven van een wiel over de weg met draaien door een bocht
voorkomen, daar ieder wiel los op de as kan draaien en ieder wiel dus zijn eigen
snelheid heeft. De asdragers draaien in de ogen van de veren (2) en (5) op
bronzen bussen (17) en (21) terwijl een borgstang tussen de wielen voorkomt,
dat de wielen horizontaal kunnen komen. De as is aan de asdrager gelast. De
drukstang (12) van de remcylinder (1) is verbonden met de remstang door middel
van een balanceur (20) die aan beide zijden uit de asdrager steekt en welke in
een gleuf in de asdrager heen en weer kan glilden.Bij vacuum remmen is een
speciale remafzetslinger (ó) aan het tegenovergestelde eind van de remcylinder
gemonteerd. Door deze slinger rechtsom te draaien wordt de remstang in de
richting van de remcylinder gedrukt, waardoor dus de remmen vrijkomen. Bij
luchtdrukremmen is een remopzetter in de asdrager gemonteerd.

Verwijderen van de schommelas yan het chassis.
1. Crick het chassis aan rechter en linkerzijde op, totdat de wielen vrijkomen van

d" grond.
2, Verwijder de borgstarrg tussen de wielen en maak de remslangen los.
3. Verwijder de wielen.
4. Verwijder de remafzetter (ó) door het uitdraaien van 3 borgbouten (23) en
daarna moet de bus van de remuitzetter van de asdrager afgedraaid worden.

5. Draai de rema{zetstang (21) midden in de asdrager

linksom en verwijder deze

sta no.

6,

Verwijder de remcylinder op dezelfde wij ze als de remafzetter, nadat de luchtsiang van de remcylinder is verwijderd.

7.

Maak de verbinding met de remstang met balanceur los, door de splitpen aan
beide zijden van de as te verwijderen. Denk aan de twee kleine veren en

B.

Verwijder de achterste veer (5) door de moeren van de bouten los te
en de veer van de asdrager af te trekken.

9.

Verwijder de asdrager met de as door deze
ken (2). Verwijder de bussen uit de veren.

borg ringen.

u

it het voorste veeroog te

Het uit elkaar nemen yan de schommelas.
Voor het uit elkaar nemen van de as verwijzen wij naar:
Het uit elkaar nemen van de vacuum remcylinder op blz.5ó.
Het uit elkaar nemen van de assen zel{ (zie blz. 104).
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d raa

ien

trek-

(,

B.

14, Veergeleider.

15. Grote veer.
16, Borgbout.

remcylinder.
Membraanplaat.

.

7, Deksel

Paspen.

6, Remafzetter.

1.

12. D ru kpen
13. Kleine veer.

1

Membraan.

9,
10. Borgplaat.

1, Vacuum remcylinder.

2. Veerbladen.
3. Asdrager.
4. Asstomp.
5. Veerbladen.

Fig.96. Doorsnede van schommelas met vacuum

bus,

22, Bronzen bus.
23. Borgbout.
24, Rins.

20, Balanceerhefboom.
21 , Stang van rema{zetter,

19. Geleiderbus.

17, Bronzen
18. Rins.

remcylinder.

Schoonmaken en controleren.
Maak a lle delen zorgvu ld ig schoon met een stevige borstel (geen staalborstel) en
een vetoplosmiddel. Controleer alle onderdelen op sliltage, beschadiging, corrosie
en andere oorzaken die de remwerking nadelig beTnvloeden.
Controleer de membraan op lekkage of barsten en vervang deze wanneer dit

nodig is.
Controleer de veren op scheurtjes o{ roestige plekken.
Controleer de lagers op sliltage (zie hiervoor onder ,,Tandemassen").

Fig. 97. Asdrager van schommelas met remcylinder en remtrommels.
Reparaties.

Wanneer de draadeinden van de asdragers beschadigd zijn kunnen deze worden
vervangen. Snijd daarvoor eerst het beschadigde draadeind van de asdrager.
Let echter voor het afsnijden op de juiste lengte. De draadeinden moeten nauwkeurig gelast worden. Er moet op gelet worden dat de a{koeling van de lasrups
regelmatig is om kromtrekken te voorkomen.
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Het in elkaar zetten yan de schommelas ({ig. 9ó).

1. Voor het in elkaar
,, Assen

zetten van de as met de naven en remtrommels zie onder

".

2. Het monteren van de remcylinder

gesch

iedt in omgekeerde volgorde

zoals

omschreven onder het uit elkaar nemen.

3. Voorzie de bronzen bus (17) van een laagje vet en zet deze eerst op

hun

piaats.

4.
5.
6.
7.
B,
9.

Schuif de asdrager in het voorste oog van de voorste veer (2).
Monteer de achterste veer (5) met de drukringen (24) en de bus (22) en draai
de moeren van de veerbouten stevig aan.
Schuif de remcylinder in de asdrager en draai de remsiangen rechtsom in de
balanceur (20); de afstand tussen de balanceur en de voorkant van de ring
moet ongeveer ó5 mm ziin.
Draai de remcylinder (1) rechtsom op de asdrager en zet de remcylinder vast
met 3 borgbouten (1ó).
Verbind de slang van het remsysteem aan de remcylinder.
Monteer de stang van de remu itzette | (2) aan de achterkant van de asdrager
en draai deze in de remstang (12)

0. Monteer de u itzetter (ó) en borg deze met 3 bouten (23).
11 Verbind de remstangen met de balanceu r (20) met ringen en veer en
1

borg

deze met splitpen. Dit kan zeer eenvoudig gedaan worden door de rem door
middel van vacuum vrij te zetten of door gebruik te maken van de remuitzetter. Monteer de remstangen zodanig, dat deze onder een geringe voorspanning van de veren, die de remschoenen van de trommel houden, komt

te

staan.

12. Monteer daarna de wielen en de

borgstang.

Opmerking: Let er op, dat de spreidingshefboom c.q. wielremcylinders zich aan
de bovenzijde van de schommelas bevinden. Ook bij het verwisselen van banden
moet h iermede rekening gehouden worden.
Verwisselen van banden en wielen.
Bij vacuum- en luchtremmen moeten, Dd het wegnemen van de borgstang, de remleidingen van de cylinders losgenomen worden. Hierna kan het binnenste wiel naar
buiten gedraaid worden.Bij hydraulische remmen behoeven de leidingen niet losgenomen te worden. Denk er om dat de as teruggedraaid moet worden, dit om te
voorkomen dat de remslangen opgedraaid worden. (Zie ook de opmerking hierboven.)

Onderhoud.

De veerogen zijn voorzien van een smeernippel. Smeer deze punten op iedere
1000 km. Wanneer de schommelas uitgevoerd is met remschoenen die door een
nok bediend worden dan dient deze nokkenas gesmeerd te worden via de smeernippels. Ook de spreidingshefbomen zijn voorzien van smeernippels.
Contr6le.

Controleer regelmatig, bi1v. iedere 1000 kt, of de borgstang goed vast gemonteerd is. Controleer tevens de axiale speling van de wiellagers. Controleer de
goede conditie van de rembedieningsstangen.
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D. VASTE ASSEN.
Beschrijvin g.

De vaste as kan uitgevoerd zijn met een rond of een vierkant aslichaam. Wanneer

een minimum laadvloerhoogte vereist is, kan de enkelvoudige as

uitgevoerd

worden als een krukas. De remschoenen van dit type as kunnen bediend worden
door lange nokkenassen, spreidingshe{bomen of door middel van een hydraulisch
systeem. De nokkenas helbomen zijn in het mídden verbonden door een balanceur,
die op zijn beurt bevestigd is aan de drukstang van de remcylinder, In dit geval
wordt één remcylinder gebruikt, De kracht van de remcylinder wordt door de
balanceur geliik over beide wielen verdeeld. De luchtdruk-remcylinder wordt gemonteerd op een steun die gelast is aan het aslichaam, terwijl een vacuumremcylinder aan een steun op het chassis is bevestigd. De assen worden bevestigd
aan de veren door middel van veerpadden, die één geheel vormen met het
aslichaam.

Verwijderen van de as onder het chassisraam.
Om de as van het chassisraam te verwijderen gaat men als volgt te werk:
1. Verbreek de verbinding van de remleiding met de remcylinder o{ maak de
verbinding van de remstang met de nokkenas of spreidingshe{boom los.

2. Crick de oplegger aan de achterzijde op, totdat beide wielen
3. Draai de moeren van de veerstroppen
4, Verwijder de gehele as met wielen.

van de grond zijn.

Monteren van de as onder de wagen.
Houd de omgekeerde vo lgorde aan bij het monteren van de ds, a ls bij het verwijderen.

Voor afstellen van remmen en remstangen verwijzen wij naar het begín van dit
hoofdstu k.

ONDERHOUD.
Smering.

ledere 1000 km dienen de volgende onderdelen gesmeerd te worden:
Het stangenmechanisme van de remmen, voorzien van 2 smeernippels,
De geleidebus van de nokkenas in de ankerplaat 2 smeernippels.

De veerophangingsorganen 4 smeernippels.
Voorzie

m

instens iedere 10.000 km de wiellagers van vet.

Contróle.

Controleer iedere week de radiale speling van de remtrommel.
Controleer iedere week de speling tussen de remschoenen en de remtrommel.
Controleer iedere week o{ de wielmoeren goed zijn aangehaald.

11ó

VEREN
Beschrijving.

ln verband met de versch illende typen assen d ie op DAF-opleggers gebru ikt
worden, worden ook verschillende veren toegepast. Deze veren verschillen in
lengte, breedte, aantal bladen en de wijze van bevestiging.
Vaste assen worden aan het chassisraam bevestigd door twee veren, die evenwijdig
aan de langsas van de oplegger aan het chassisraam bevestigd worden, Het m idden
van dit verenpakket is bevestigd aan de as door middel van veerstroppen. Het
voorste eind is door m iddel van een veeroog op een pen gemonteerd aan het
chassisraam, terwijl het andere eind door middel van een sleepeind aan het raam
is opgehangen.
Veren voor tandemas opleggers zijn zodan ig opgehangen dat het m idden van de
veer bevestigd is aan de dwarsligger van het chassisraam, terwijl de uiteinden
bevestigd zijn aan resp, het voorste en achterste juk van een tandemstel. De veren
ziln door middel van veerschommels aan de asjukken van het tandemstel opgehangen.
Schommel
opleggers zijn voorzien van veren, die dwars onder de wagen bevestig d zijn Het m idden van de veer is d,m.v. stroppen aan de centrale hoofdligger
bevestigd, erwijl de beide einden voorzien ziln van ogen, waarin de asdragers
draaibaar ijn opgehangen. Aan de vóór- en achterzijde van het wielstel is een
veer gemo tee rd,

Fig. 98.
Veerophanging (vaste as)

Fig. 99.
Veerophanging (vaste as)

VERWIJDEREN VAN DE VEREN.

A. Vaste as.

1. Crick de oplegger aan de achterzijde geheel op.
2. Indien dit nodig mocht blilken moeten eerst de wielen van de as verwijderd
worden. Indien niet, verwijder dan de moeren en ringen van de veerstroppen
en laat de as in zijn geheel zakken.
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Denk er aan, dat de kleine bladen van de veer ook los komen te liggen.
Verwijder de borgbout en de sluitring van de pennen en schuif de veer zijdelings van de ophangpennen af,

B. Tandemassen.

Zie onder het verwijderen van de tandemas t/- punt
C.

ó.

Schommelassen.

Zie onder verwijderen van de schommelas; maar denk er aan dat het in
gevallen niet noodzakelilk is d" gehele as te verwijderen.

vele

Ondersteunen van het chassisraam aan die zijde, waar de veer verwijderd dient
te worden, is voldoende.
De as en de asdragers kunnen dan op hun plaats bli;ven zitten.

Het controleren van de veren en ophangorganen.
Maak alle onderdelen goed schoon.
De veren moeten gecontroleerd worden op haarscheurtjes o{ andere beschadigingen, die aanleiding kunnen geven tot veerbreuk.
Ook de veerophangingsorganen moeten terdege gecontroleerd worden.
Bij vaste assen zijn de veren door middel van pennen aan het chassis bevestigd.
Op deze asstompen zijn twee bussen gemonteerd, één van staal en één van brons.
Controleer beide bussen op sliltage of beschadiging en vernieuw deze zonodig.
Bij schommelassen moeten de bussen in de beide veerogen gecontroleerd worden
op sliltage of scheuren.
Alle boringen en groeven voor toevoer van vet moeten schoongemaakt worden.
Reparaties.

Het vervangen van de stalen bus op een asstomp voor de veerbevestiging bij vaste
assen.

1. De oude bus moet van de asstomp afgehakt worden.
2, Blaas daarna de smeergaten in de pen door met samengeperste lucht.
3. Krimp een nieuwe stalen bus erop, maar denk er aan dat de groef aan

de

binnenkant van de stalen bus correspondeert met het gat in de pen.Nadat de
stalen bus op zijn plaats is gekromp€D, dient deze bilgeschuurd te worden om
te zorgen, dat de bronzen bus gemakkeliik om de stalen bus kan gliiden.

Het monteren van de yeren.

Het monteren van de veren geschiedt in omgekeerde volgorde zoals boven omschreven. Denk er aan dat alle nokken van de veerbladen precies vallen in de
uitsparing van de onderliggende veerbladen. Dit ter voorkoming van onderlinge
verschuivingen.Smeer ieder blad aan weerszijden

in met een dunne taag vet,

alvorens de bladen op elkaar te leggen.
ONDERHOUD.
Smering.

ledere 1000 km dienen alle scharnierpunten van de veren en de veerschommels
gesmeerd te worden. Smeernippels zijn gemonteerd in de veersteun, Bij veren van
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schommelassen is een smeernippel gedraaid in het veeroog om de bronzen bussen
in het oog te kunnen smeren. Bij tandemassen zijn de veerogen aan beide zijden

voorzien van smeernippels.
Contr6le.

Controleer regelmatig en bij nieuwe voertuigen dikwijls o{ de moeren van de veerbevestigingsstroppen goed zijn aangehaald, Controleer o{ de veerbeugels goed
vast z itten

,
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WIELEN
Beschrijving.

De wielen, die onder DAF-opleggers gemonteerd worden, zijn van het

zoge-

naamde,,flat-base" o{,,advanced" type" Het monteren van een band op het wiel
wordt gemakkelilk gemaakt door de losse ring, waartegen de velgrand gedrukt
wordt. De grootte van het wiel wordt bepaald door de te monteren banden en
is dus a{hankelilk van het laadvermogen, het type as en enkele andere factoren.
Het typenummer van de wielen is in de velg van het wiel geslagen. Let hier op
bij bestelling van nieuwe wielen. Ook een heel belangrijk punt, waarop gelet
dient te worden, is de,,bolling" van het wiel voor dubbele montage.
Storingen en hun oplossing.

Het heen en weer slingeren van de wielen kan veroorzaakt worden door loszittende wielmoeren. Draai deze wielmoeren goed vast. Gebruik nooit olie of vet
bij de wielmoeren.
Ook loszittende of gebroken lagers kunnen heen en weer slingeren van wielen
veroorzaken. Vervang deze lagers onmiddelli;k.
Loszittende lagers kunnen opnieuw bijgesteld worden, zoals beschreven onder
,,Assen". Gebogen wielen moeten direct vervangen worden.
VERWIJDEREN VAN DE WIELEN.
Dubbele montering.

1' Crick de oplegger aan de achterzijde op, zodat de wielen van de grond komen.
2. Draai de B of 10 moeren en veerringen van de wielbouten.
3. Verwijder de twee wielen.
POgITION OF

TIRE VALVE

wu)

INNER WFIEEL

(
Fig.

100. Plaats van de ventielen.

Position oÍ tire valve (inner wheel) :
Position of tire valve (outer wheel) :

i20

POSITION OF
TIRE VALVE

Plaats van ventiel (binnenwiel)
Plaats van ventiel (buitenwiel)

Binnenwielen op schommelassen.

1.
2.
3.

4.

Plaats een crick onder het einde van de veer en crick de oplegger aan deze
zijde op.
Verwijder de borgstang tussen de twee wielen door de twee moeten en veerringen aan beide zijden af te draaien. De stang kan weggeschoven worden
door het gat in het spatbord van de achterzijde,
Wanneer het binnenwiel verwijderd moet worden, moet de oplegger zo hoog
opgecrickt worden, dat het wiel in zijn geheel om de asdrager naar buiten
gedraaid kan worden. Denk er aan de crick zo dicht mogelilk bij het midden
van de veer te plaatsen, zodat de veer geheel ontspannen wordt. Dit is nodig
om het wielstel om het hart van de asdrager te kunnen rondwentelen.
Verwijder de moeren en veerringen van het wiel en neem het wiel van de as.

Contr6le.

De gaten voor de wielbouten moeten gecontroleerd worden of deze u itgesleten
zijn, ovaal geworden, o{ dat er vanuit deze gaten scheurtjes in het materiaal zijn
gekomen. Wanneer d" gaten zo groot geworden zijn, dat het practisch niet mogelllk
is de wielen stevig te monteren, moeten de wielen vervangen worden.
Controleer tevens o{ de borgring rondom de velg van het wiel goed aanligt in de
g

roef

,

Het monteren van de wielen.
Voor de twee wielen van een dubbele montering op de remtrommel te monteren,
moeten deze wielen geheel schoongemaakt worden, vooral op die plaaisen waar
de wielen tegen elkaar komen te liggen.
De positie van de ventielen van het binnen- en het buitenwiel is belangrijk. Plaats
de wielen altild zodanig, dat de twee ventielen zich aan tegenovergestelde zijden
bevinden om het onuitgebalanceerde gewicht te verminderen (zie {ig. 100).
Bij het aandraaien van de wielmoeren moet er aan gedacht worden, dat d" juiste
volgorde gehandhaafd wordt, zie f ig. 101
Controleer na de eerste 100 km of alle wielmoeren goed vastzitten.
,

Fig. 101 . Volgorde van aanhalen van wielbouten,
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BANDEN
De banden, die op DAF-opleggers gebruikt worden, verschillen in grootte

naar

laadvermogen, type as en toegestane laadvloerhoogte.

ln de volgende tabellen zijn de meest gebruikte banden van DAF-opleggers aangegeven met hun voorgeschreven bandenspanning.
Af meting

Aa nta
koo rd lag

x 20
x 20
7.00 x 20
7,00 x 20
7.50 x 20
7,50 x 20
7.50 x 20
8.25 x 20
8,25 x 20
9.00 x 20
9.00 x 20
10.00 x 20
10.00 x 20
1 1.00 x 20
11.00 x 20
12.00 x 20
12,00 x 20
Meta lic

Bandenspann ing

I

en

atm.

p.s.i.

ó.00

8

5

70

ó.50

B

4,5

ó5

8

4,2

ó0

10

5,6

80

B

4,5

ó5

10

5,6

80

12

6,25

90

10

5

70

12

5,6

BO

10

5

70

12

5,ó

BO

12

5,25

75

14

6

B5

12

5,25

75

14

6

B5

14

6

B5

16

6,25

90

820
c20

6

Bó

D20
E20

7

100

7

100

F20

7

100

G20

B

114

6,5

92

Hiervan kan worden afgeweken, indien aan de wagen speciale eisen gesteld worden.

Storingen en hun oplossing.
De banden zijn plaatselijk gesleten. Dit kan veroorzaakt worden door verbogen
assen o{ door loszittende wielmoeren. In het eerste geval dient de as vernieuwd
te worden, in het tweede geval moeten de wielmoeren vastgedraaid worden. Het
is in sommige gevallen mogelilk, wanneer daarvoor speciale apparatuur aanwezig
is, om de gebogen assen te repareren. Wanneer echter niet over veel ervaring
beschikt wordt is het repareren van assen sterk af te raden.
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1,

Overbelasting veroorzaakt sch u bvorming, De hoge gedeelten raken
eerst het wegdek; het midden worcit
a{gesleten.

2

Onvoldoende spanning veroorzaakt
sliltage op beicje kanten, terwijl het
m

idden n iet slllt.

3. Het rechter wiel van de dubbele montering
is overbelast, terwijl het lin ker wie I een te
hoge bandenspanning

h

eeft.

4. Blokkeren van de

rem-

men kan doorslllten van
de band op één of meer

plaatsen ten

gevolge

hebben.
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5,

Onvoldoende spanning hee{t beschadiging van het carcas ten gevolge; de koord laag gaat los zitten
van de rubber.

6.

Gebogen o{ scheefstaande

assen

veroorzaken éenzijdige sliitage.

7. Los zittende wielen veroorzaken bandensliltage op regelmatige a{standen,
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Levensduur in %
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Het verwisselen Yan banden.
Dubbele montering.
Het is absoluut noodzakelilk dat de

bu itendiameter van beide wielen precies dezel{de is binnen een tolerantie van ongeveer 15 mm. Wanneer dit niet het geval is
zal onregelmatige en sterke bandensliltage optreden. De kleinste van Ce twee
moet aan de buitenkant geplaatst worden
Een gemakkelijke methode om dit direct te kunnen controleren is de buitendiameter
te meten met een grote krompasser. Dit kan gedaan worden docr de beide wlelen
op diverse plaatsen aan de omtrek te meten.

De doppen op de bandventielen.
De ventieldoppen hebben de f unctie om vu il, sto{ en vocht, ijs en andere ongewenste stof{en u it de band te houden, maa r zijn er tevens voor bestemd om als
afdichting te dienen voor het ventiel, wanneer dit iets mocht doorlekken.
De ventieldoppen zijn uitgevoerd met een pakkingringetje, dat het ventiel goed
afsluit, wanneer de dop stevig op het ventiel wordt gedraaid.
Het is absoluut noodzakelilk, dat deze dop weer op het ventiel gedraaid wordt,
nadat de band is opgepompt.Wanneer een van deze doppen verloren is, dient
deze onmiddelli;k vervangen te worden.
Enige wenken voor bandenonderhoud.

1. Controleer de spanning in de band dagelilks.
2. Overbelasting van de banden kan niet gecompenseerd worden door het verhogen van de bandspanning.

3. Wanneer door snel rijden in warm weer de druk in de band hoger is ge4.

worden dan die is voorgeschreven, moet men geen lucht laten ontsnappen om
d. juiste spanning weer te krijgen.
Olie, benzine en zuren zijn vijanden van banden.
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HET ELECTRISCH SYSTEEM
Het electrisch systeem van een oplegger bestaat uit vier contactveren, gemonteerd
in de koppelschotel, een contactblok, markeerlichten en achterlichten met stoplicht
en richtingaanwijzers, €î bovendien de bedrading en de beschermpijpen.
De stoplichten en richtingaanwijzers zijn voorzien van 15 Watt lampen, terwijl de
achterlichten en markeerlichten voorzien zijn van 5 Watt lampen.
De contactveren (zie f ig. 22).
De contactveren worden gemaakt van verenstaal en zijn geisoleerd door rubberhoezen van 6 mm bu itendiameter en 4 mm binnendiameter en ongeveer 1ó0 mm
lang. De veren worden geklemd tussen twee hardrubber ringen, die op hun beurt
op de koppelschotel zijn gemonteerd. Tussen deze veren en de klemringen is een
contactring gemonteerd, waaraan de bedrading is gesoldeerd. Wanneer de oplegger uitgevoerd is met richtingaanwijzers zijn vier contactveren gemonteerd en
in het geval geen richtingaanwijzers zijn gemonterd is de koppelschotel voorzien
van twee contactveren, Wanneer er slecht contact bestaat tussen de veren en de
contactplaten van de koppeltafel kunnen de veren iets naar beneden gebogen
worden, waardoor deze krachtiger op de segmenten drukken.

Het veryangen van de contactveren.
Om de contactveren te vervangen door nieuwe moet men als volgt te werk

1.
2.
3,
4. Verwijder de bout en de ringen.
5. Neem de contactveer en de rubberringen u it de schotel.
6. Het contactringetje dat bevestigd is aan de draad moet voorzichtig

gaan.

De trekker moet van de oplegger afgekoppeld worden.
Verwijder het lu ik in de vloer van de oplegger.
Verwijder de moer van de bout van de contactveer.

behandeld

worden om de lasplaats niet te breken.
Contactblokken (zie f ig, 104).

Het contactblokle, dat gemonteerd is op de

dwarsba

lk vóór de

koppelschotel,

behoe{t geen onderhoud.
Van tijd tot tijd moet gecontroleerd worden of de bouten waarmede dit contactblok
bevestigd is, goed aangedraaíd ziin.
Tevens moet gecontroleerd worden of de boutjes, waarmede de draden bevestigd
worden, stevig aangedraaid zijn.

Het stop-achterlicht.
Een normaal type stop-achterlicht is gemonteerd op de oplegger en is voorzien
van twee lampen, zoals boven aangegeven, of van één lamp met twee gloeidraden.
Het verwijderen van dit stop-achterlicht geschiedt als volgt: De twee moeren aan

de achterzijde van de lamp moeten verwijderd worden, waarna de lamp in zijn
geheel van de steu n genomen kan worden.
Haal het achterlicht met 2lampen als volgt uit elkaar:

1. Verwijder de lens door de bout in het midden van deze lens uit het huis

te

draaien.
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2.

3.

Haal de twee lampen Liit het huis.
Maak de verbinding met de draden fos door een verbindingsschroefje los te
draa ien.

Het achterlicht met één lamp (met twee gloeidraden) wordt gedemonteerd door de

drie boutjes in de llens los te nemen (moertjes aan achterzijde van lamp). Daarna
kan de gloeilamp uit de fitting genomen worden en de kabels, door de verbindingsschroefjes los te draaien, verwijderd worden.

Fig. 104. Contactblokje en bedrading.

In elkaar zetten en op de wagen monteren gesch iedt in

omgekeerde volgorde.

Richtingaanwijzers.

lndien richtingaanwijzers gemonteerd zijn op de oplegger zijn deze zo uitgevoerd,

dat de montage en demontage geli.ik is aan die van de achterlichten. Het enige
verschil tussen deze beide lampen is dat de lens van het achterlicht vervangen
is door een glas waarop een pijl is aangegeven.
Bedrading en beschermbuizen.

De bedrading van een electrisch systeem is een van de meest belangrijke onderdelen. Kortsluiting en andere moeililkheden worden in de meeste gevallen veroorzaakt door het n iet onderhouden en tijdig controleren van de bedrading. Om
deze moeililkheden en kortsluiting te voorkomen zijn de draden gelegd in een
beschermbu is, die vanaf het contactblok gelegd is naar iedere lamp of richtingaanwijzer. De bu izen worden tegen het chassisraam gemonteerd door middel van
speciale klemmen. De buizen zijn gemaakt van uk" pijpen. Electrische verbindingen
moeten stevig vast zitten en tevens schoon zijn. Losse en gecorrodeerde verbin128

dingen zullen kortsluiting veroorzaken. Daarom is het noodzakeliik dat iedere
verbinding gecontroleerd wordt of deze los zit en o{ corrosie is opgetreden. Ook
dient gelet te worden of de isolatie verbroken of doorgeschuurd is; in dit geval
dient de isolatie vern ieuwd of gerepareerd te worden. Een scheur in de isolatie
kan oorzaak ziln van kortsluiting, daar olie of water via deze isolatie kan binnendringen en dus massa geven met de electrische geleider. Maak de electrische
geleiders op díe plaatsen vast, waar eventuele trillingen kunnen optreden. Overtuig
U ervan dat alle plaatsen, waar een geleider bevestigd wordt, schoon ziln en de
bouten, Wdarmede d" geleider bevestigd wordt, voorzien zijn van veerringen,
Onderhoud.
Maak iedere 1000 km de contactsegmenten en de contactveren schoon en controleer

oi de veer met voldoende kracht op de plaat drukt. De veer wordt door de plaat
over een afstand van ongeveer 10 mm omhoog gedrukt. Controleer regelmatig
de conditie van de lampen, d" bedrading en alle verbindingspunten.
Electrische aansluiting met snoer en stekker.

Bij opleggers, die niet uitgerust ziln met een automatische DAF koppeling, wordt
de electrische verbinding tussen trekker en oplegger tot stand gebracht door een
snoer bevestigd aan het contactblokje op het chassis van de oplegger, en een
stekker, Het stopcontact bevindt zich op de trekker.

Aihankelilk van het aantal lichtpunten moet een kabel gebruikt worden

met

4 oÍ 5 stroomdraden. ledere stroomdraad moet een doorsnede hebben van 11/z
^^'.
Bi; het ontkoppelen van de trekker aan de oplegger moet de electrische kabel opgehangen worden aan een beugel met veer, die aan de trekker bevestigd is. Dit ter
voorkoming van slepen van de kabel over het chassis van de trekker.
Maak g"regeld de stekker en het stopcontact schoon b.v, met perslucht. Controleer
de kabel op doorgesleten plekken. Zorg ervoor, dat de stekker n iet met water in
aanraking konrt.

tlv

OPBOUW VAN KOPPELING EN REMINSTALLATIE
OP TREKKER
De trekker, die bestemd is voor het trekken van een DAF-oplegger, welke laatste
uitgevoerd is met een automatische DAF-koppeling en een vacuum remsysteem,
moet voorzien worden van een DAF-koppelta{el en een bed ien ingsmechan isme
voor de vacu u m rem insta llatie.

A.

DE KOPPELTAFEL.

De stand van de koppeltafel op de trekker hangt af van de hoogte van de koppelta{el en de oplegger boven de grond. Aangezien het chassisraam van de trekker
kan verschillen door verschil van fabrikaat, kunnen alleen in dit hoofdstuk algemene

aanwijzingen worden gegeven voor de opbouw van de koppeltafel. De hoofda{metingen van de koppeltafel zijn te zien in f ig. 105, waaruit blilkt dat de totale
hoogte van de koppelta{el 222 mm is. De koppeltafel moet zodanig gemonteerd
worden dat het vlak van de koppeltafel op dezelfde hoogte komt te líggen als het

Fig. 105. Hoof daf metingen van de koppeltafel,

vlak van de koppelschotel van de oplegger, wanneer deze beladen is. Kleine verschillen kunnen verwaarloosd worden, omdat de hydraulische voorsteun een voldoende lichthoogte heeft om deze verschillen te compenseren bij het aan- en
afkoppelen. Het is echter wenselilk, dat de oplegger ongeveer horizontaal ligt
terwijl deze gekoppeld is aan de trekker.
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De positie van de koppeltafel op de trekker in langsrichting is belangrijk, daar deze
de belasting van de voor- en achterwielen bepaalt. De horizontale afstand van het
hart van de koppelta{el vóór het hart van de achteras moet minstens 50 mm bedragen. De plaatsing van de koppeltafel is geheel afhankelilk van het type chassis
dat gebruikt wordt en de ruimte die onder de oplegger aanwezig is, zodat het
achterste gedeelte van het trekkerschassis vrij onder de oplegger kan draaien.
Ook de afstand van de achterkant van de cabine tot de rand van de oplegger,
wanneer een gesloten ombouw wordt gebruikt, is belangrijk. Deze afstand moet
tenminste 250 mm bedragen wanneer de trekker onder de ongunstigste hoek
onder de oplegger staat. Verder moet er op gelet worden, dat het chassisraam
van de trekker resp. de spatborden en nummerplaat vrij kunnen draaien onder de
oplegger en niet de wielen van de voorsteun raken. Hier tussen moet een minimum
a{stand van 50 mm blilven.
Standaard montering ({ig. 106),

In het algemeen kan het {rame van de koppelschotel direct op het chassisraam
gemonteerd worden door middel van 10 bouten. In het geval dat de twee langsbalken van de koppelschotel n iet precies passen op de twee dwarsliggers van het
trekkerschassis, is het noodzakelilk een extra dwarsligger aan te brengen. In het
eerste geval

is de dwarsligger op zijn plaats bevestigd met B bouten in

de

Fig. 10ó. Standaardmontering van koppeltafel op trekkerchassis.

bovenflens van het chassisraam. In het tweede geval is de dwarsligger bevestigd aan het chassisraam van de trekker door middel van een steun. Deze steun
is aan de langsbalken van het chassis van de trekker gebouwd. Het {rame van de
koppeling wordt door middel van 10 bouten 1/2" SAE o{ B bouten 5/a" SAE of,
wanneer het versterkte type koppeling gebruikt wordt, moet deze met 10 bouten
u/8" bevestigd worden.
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Verhoogde montering (fig. 107),
Wanneer het chassisraam van de trekker te laag is in verhouding tot de gewenste
hoogte van de oplegger dan moeten twee extra dwarslíggers op het chassisraam
bevestigd worden, waarop het raam van de koppeling gemonteerd wordt. De
dwarsliggers moeten met 4 bouten op de langsligger van de trekker gemonteerd
worden. Het spreekt vanzelf, dat de dwarsliggers tot de juiste lengte moeten
worden afgezaagd. De koppeling wordt op de dwarsliggers geplaatst op de bovenomsch reven wijze.

Fig. 107. Hoge montering van koppeltafel op trekker.

Verlaagde montering ({ig. 108).
Wanneer het chassisraam van een trekker te hoog ligt in verhouding tot de koppelschotel van de oplegger, dan moet de koppelta{el op de trekker zó gemonteerd

worden dat deze komt te liggen tussen de langsliggers van het trekkerchassis,

Fig.

108. Lage montering van koppelta{el op trekkerchassis.

Wanneer de volle breedte van de koppeltafel, n.l.7B0 ffiffi, niet tussen de twee
langsliggers van de trekker past, dan kunnen de twee buitenste {lenzen van de
ta{el afgesneden worden. Het is in dit geval echter wel noodzakelilk de ta{el
te versterken met een rLtg die langs de tafel gelast moet worden. Ook moeten
de einden van de voorste dwarsligger van het frame van de koppeltafel afgesneden worden, offi tussen de hoo{dliggers van de trekker te passen. Het is
echter noodzakelilk niet meer dan strikt nodig van deze dwarsliggers a{ te snijden.
Bij het afsn ijden van delen van de koppelta{el, om deze pas te maken voor het
trekkerchassis, is het noodzakelilk de koppeltafel te voorzien van versterkingsplaten
om verzwakkingen op bepaalde plaatsen te voorkomen. Ook komt het voor dat
een plaat van tJ-pro{iel gebouwd wordt aan de langsliggers van het trekkerschassis; deze plaat wordt daarna versterkt door twee L-profielen, die aan cie
onderzijde tegen deze plaat gelast worden" De dwarsliggers van het koppelschotelframe worden aan deze plaat bevestigd door middel van 10 bouten van 1/2" SAE.
Wanneer de versterkte koppeltaiel (voor opleggers met een treingewicht van
22,500 kg of meer) wordt gemonteerd, moeten 10 bouten van 5/8" SAE gebrurikt
worden.

De koppelhefboom.
De koppelhefboom moet op een zodanige plaats gemonteerd worden, dat deze
door de bestuurder gemakkelijk te bereiken is. Indien mogeli.jk moet deze koppelhefboom gemonteerd worden direct voor de zitting van de bestuurder, Wanneer
echter deze plaats op moeililkheden stuit, dan is het mogeli;k de he{boom achter de
cabine te plaatsen op het chassis van de oplegger, De bedieningsas tussen koppelta{el en hef boom moet gemonteerd worden terwijl de koppelpen in de bovenste
stand wordt geplaatst, Zie ook het hoofdstuk ,,De koppeling".

Fig. 109. Bedieningsstangen met hef boom op koppeltafel.
Plaats de bedieningshe{boom B mm vóór de onderste
Plaats de koppelpen in de bovenste stand en boor
bedien ingsas en de heibomen en bevestig de hef bomen
gaten een spanstift te drijven. Om de koppelpen in de

uitsparing in het segment.

dan twee gaten door

de

aan de as, door door deze
bovenste stand te plaatsen
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moet op de bedieningshefboom enige kracht worden uitgeoe{end. Dit hee{t tot
gevolg, dat de hefboom niet uit de onderste uitsparing van het segment kan springen

en bovendien, dat de koppelpen spelingvrij in de bovenste stand blilft staan. Het is
van belang de beweging van dit mechanisme te controleren en speciaal wanneer
de hefboom in de bovenste stand, dus verticaal is geplaatst. De koppelpen moet
dan zover gezakt ziin, dat de bovenkant geliik komt te liggen met het vlak van de
koppeltafel. ln geen geval mag de bovenkant van de koppelpen boven het vlak
van de tafel uitsteken, wanneer de hefboom verticaal is gezet.
Een trekker die uitgerust is met een rechts stuur moet bovendien voorzien worden
van een druk-trekstang, die dwars over het trekkerchassis is gebouwd. Door middel
van korte hefbomen is deze stang verbonden met de as aan de bedieningshefboom
en de as aan de koppeltafelhefboom. Het verdient aanbeveling, de trekker te
voorzien van twee spatschermen over de achterwielen, zodat de koppeltafel en het
mechanisme vrijblilven van vuil, dat door de achterwielen van de trekker wordt
op9eworpen.
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B. ELECTRISCHE VERBINDINGEN.

De electrische bedrading voor stoplichten, achterlichten en zo mogelilk voor
richtingaanwijzers moet a{getakt worden van het electrisch systeem van de trekker

en geleid worden via een contactblokje op het chassisraam naar de contactsegmenten in de koppelpen" Het contactblokje moet aan een dwarsligger direct
voor de koppeltafel gemonteerd worden. Denk er aan dat de draden die lopen
van het contactblokje naar de contactsegmenten op de koppelpen vastgezet worden
door m iddel van een klem aan de onderzijde van de koppelpen. De koppeltafel

moet geaard worden door een draad, die aan de ta{el en aan het chassisraam
bevestigd wordt.

C. BEDIENINGSORGANEN VAN DE DAF VACUUM

REMINSTALLATIE.

A{takking van het iniaatspruitstuk van een benzinemotor.

De pijp wordt door middel van pijp{ittingen aan het inlaatspruitstuk gemonteerd.
ln sommige gevallen zijn reeds gaten in het inlaatspruitstuk geboord voor o.a, de
ruitenwisserverbinding. Men hee{t de keuze uit een enkele verbinding (zie fig. 111)
en een dubbele verbinding (zie {ig. 110). De laatste wordt gebruikt wanneer de
gaten in het inlaatspruitstuk kleiner zijn dan B mm. Ook voor motoren met een
geringe onderdruk is een dubbele verbinding beter dan een enkele. Voor Ford
wordt een speciaal aansluitstuk gebruikt, zoals te zien in fig. 112, dat gemonteerd
wordt tussen de carburateur en het inlaatspruitstuk. Wanneer de trekker uitgerust
is met een vacuumpomp, kan de verbinding op normale wijze met pijp{itting uitgevoerd worden,
Inbouw van de terugslagklep.

De terugslagklep (1) wordt geplaatst in de aanzuigleiding van B X 12 mm (2)
De klep wordt bevestigd met een steun (3), vaak zodanig dat de terugslagklep
hoger is geplaatst dan het inlaatspruitstuk, waardoor voorkomen wordt dat benzine
in de terugslagklep kan stromen. Om breuk van de pijpverbindingen tengevolge
van trillingen van de motor te voorkomen worden {lexibele verbindingen in de
aanzu ig leid

ing gemaakt

(4).

Fig. 110.
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Fig.

1

11

Fis. 112.

.

Inbouw van het vacuumreservoir.
Een 1/2" gaspijp (5) gaat van de terugslagklep via een flexibele verbinding (ó in
{ig. 1 13) naar een T-stuk, vanwaar een leiding afgetakt wordt voor het vacuum-

reservoir. De pijp (7) heeft een grotere diamete, (3/4" gaspijp), welke dus naar
het reservoir en tevens naar de regelklep leidt. ln de leiding tussen T-stuk en
reservoir is een kraan (B in fig. 115) geplaatst. In het geval dat het reservoir lek is
kan de kraan (B) gesloten worden, waardoor het remsysteem toch kan werken,
hoewel minder e{fectief. A{hankelilk van de beschikbare ruimte op de trekker kan
een reservoir gemonteerd worden van verschillende grootte. Wanneer er voldoende plaats direct achter de cabine is, kan een groot rond reservoir gebruikt
worden. ln het geval er geen ruimte is direct achter de cabine, kunnen twee
kleine tanks aan weerszijden van het chassisf rame gemonteerd worden (zie f ig. 1 14).

Fig. 1 13.
Wanneer de brandsto{tank aan een zijde naast het chassis is gemonteerd kan rnen
zijn toevlucht nemen tot het monteren van een ovale tank, geheeJ aan de achterzijde van het chassisraam van de trekker, Bij het bestellen gelieve men hei type
ta n k op te geven.

Fig. 114.
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lnbouw van de regelklep.
Het is n iet mogelilk gespecif iceerde instructies te geven voor de inbouw van de
regelklep. De steun voor de regelklep kan op een zodanige wijze aan het chassisraam van de trekker bevestigd worden, dat de klep gemakkelilk bereikbaar is,
De plaats van de regelklep hangt o.a, a{ van de plaats van de handrem-hefboom
en van het voetpedaal. Fig. 47 laat de inbouw van de regelklep zien in het chassis
op een zodanige plaats dat deze gemakkelilk bereikbaar is. De klep mag echter
niet te dicht bij de uitlaatleiding gemonteerd worden. Ook is het mogelilk de
regelklep vóór in het chassis te bouwen, direct achter het rempedaal. De 3/+"
vacuumleiding (9) wordt juist voor de stopkraan (B) afgetakt (f ig. 1 15). Deze pijp
(9) loopt van het T-stuk naar de regelklep. De pijp is aan de regelklep bevestigd

Fig. 1 15.

door tussenkomst van een flexibele leiding (10 in {ig. 11ó). De leiding vanaf

de

regelklep naar de oplegger is ook verbonden door middel van een flexibele leiding
(1 1), De f lexibele leiding (1 1) loopt van de regelklep naar de pijp, bevestigd
onier aan de koppelpen. Wanneer de afstand tussen de regelklep en de koppelpen
te groot is, moet een leiding van 3/+" gaspijp tussen de {lexibele leidingen geplaatst worden (zie 12 in {ig. 117),

Fig. 116.

Fig. 117.

Inbouw Yan de vacuummeter.
ln Ce regelklep zijn twee kleine openingen, die verbonden moeten worden met de
vacuummeter (13) op het dashbord in de cabine. In fig. 118 is duidelilk aangegeven, hoe deze verbinding tot stand moet worden gebracht. De verbindingsleidingen moeten worden gemaakt van 5 mm roodkoper leiding (14). Zie {ig. 119
voor- aansluiting aan de regelklep.
13i

REMMEN
VOORRAAD

Fig. 119.

Fig. 118.

Verbinding van de regelklep met het rempedaal.
De regelklep is verbonden door middel van een trekstang met het rempedaal,

op de wijze zoals te zien is in fig. 120 en

Fig. 120.

Fig. 122.

121

.

Fig. 121.

Fig. 123.

Verbinding met de handremhefboom.
De handremhef boom kan verbonden worden met de dru kstang op de regelklep
op de manier zoals te zien in fig. 122 en 123.
Afstelling Yan het remsysteem.
Nadat alle onderdelen van het remsysteem gemonteerd zijn moet het remsysteem
a{gesteld worden om het maximum rendement van de remmen te kunnen verwachten. De hefboom die verbonden is aan de drukstang van de remklep is
voorzien van diverse gaten om verschillende overbrengingsverhoudingen te kunnen
verkrijgen. Het is niet alleen noodzakeliik dat het systeem van trekker en oplegger
138

goed

u

itgeba

la

nceerd is, doch ook dat de

rem

men

va

n de oplegger iets eerder

in werking treden dan de

remmen van de trekker. Dit ter voorkor:ning van het
oplopen van de oplegger op de trekker. Het vacu u m remsysteem moet worden
aigesteld door de trekstang te verbinden met de he{boom, via verschillende gaten

in deze hefboom. Wanneer het rempedaal ingetrapt wordt en de

remschoenen

van de trekker juist het binnenoppervlak van de remtrommel raken, moet de wijzer
van de vacuummeter (aangegeven met,,Remmen") teruglopen van 7 naar 4 meter

waterkolom, Wanneer echter het voetpedaal geheel wordt ingetrapt met een
kracht van ongeveer ó0 kg, moet de wijzer van de schaal ,,Remmen" teruglopen
van 7 naar 0 meter waterkolom,

Fig. 124.
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3.

14. Assen van voorsteunwielen.

i

Fig. 130. Smeerschema TT oplegger.
Gebruik vet van goede kwaliteit
Tu imelhef boom.
Sch u ifstuk drukpen.

ONDERHOUDSO\
ledere I.OOO km.

SCHOONMAKEN
1. Contactsegmenten en veren in koppeling.

ledere 5.OOO kr

SCHOONMAK
1. Luchtzeef in regelkiep en
vacu

u

m remsysteem.

AFTAPPEN

1.

Reservoir van luchtdruk reminstallatie,

CONTROLEREN
Axiale en radiale speling van koppelpen.
Conditie van contactsegmenten en veren.
Conditie van rubberhuls,
Conditie van aansluitpijp

in koppelschotel,

Beweging van leren manchet ín regelklep.
Bouten van borgstang bij schommelasopleggers,

SMEREN MET

\

Scharnierpunt plunjer stang

h

SMEREN MET VET
t.

Koppelta{el en -schotel,

2.

Assen van koppeltafel.

3

Scharnierbouten

I

5

6

van

1.

steun-pomp.
2.

Twee assen van wielen van

koppeling.

3

Scharnierbout wielbrug voor

Scharnierbouten van mechanisme hydraulische voorsteu n.

4.

Cli;blok drukstang in tank v
Scharn ier van pomphe{boom

stanoenmechanisme-

Scharnierpunten van stangenmechanisme
vacuum- en luchtdruksysteem.

bomen
ì
Scharn ierblokken
Veerophansins
i
Veerschommels l
Remh ef

I

7.

to

Veerbussen van T.T.

n

B.

Veerog en

v,

Nokkenassen en spreidingshe{bomen.

tu.

va

H. D.

Veerschom mels.

5
6.

Scharnierpunten van compen
va

n T.T.

:.RZI CHT
ledere 1O.O0O km.

SCHOONMAKEN

.l

rellosklep van

1.

Chassis.

CONTROLEREN
1.

Hoeveelheid remvloeisto{ in hoo{dremcylinder.

2.
3.

Axiale speling van wielnaven.
Aanhalen van wielmoeren.

SMEREN MET VET

JT
rau lische

voor-

2.

Alle scharnierpunten aan chassisraam.
Binnenste langsbalk van uittrekbaar chassis-

3.

Wiellagers.

1.

raa m.

>orsteu n.
3U

n.

voorsteu n.

tiemechanisme
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A. Tractorgedeelte

van de

koppeling.

B. Opleggergedeelte

van

de koppeling.
C. Koppelta{el van tractor.

D, Koppelschotel

van

op I egge r,

E. Koppelpen,
F. Bedienings-as.
G, Kleplichterpen.

H.

Drukstang,

L Plunjerpomp.
K, Ontluchtschroef.
L. Clycerinetank.
M. Vulplus,

N

Pom ph and le.

O, nste lh ef boom.
P. Handwieltje van omloopI

ventie

L

R. Vacu u m le id ing,

S,

Electrische leidingen.

Fig. 17. Cpen gewerkte tekening viìn de automatische DAF koppeling,
1g

20
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Fig. 127 . Vacu u m rem insta llatie op een trekker.
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ONDERHOUDSOVER ZICHT
ledere I.OOO km.

ledere 5.OOO km.

SCHOONMAKEN

SCHOONMAKEN
1. Luchtzeef in regelkiep en snellosklep van

1. Contactsegmenten en veren in koppeling.

ledere 1O.O0O km.

SCHOONMAKEN
1.

Chassis.

vacu u m remsysteem.

AFTAPPEN
'l

.

Reservoir van luchtdruk reminstallatie.

CONTROLEREN

CONTROLEREN
Axiale en radiale speling van koppelpen.
Conditie van contactsegmenten en veren.

1. Hoeveelheid remvloeisto{ in

Conditie van rubberh u ls.
Conditie van aansluitpijp

2. Axiale speling van wielnaven.
3. Aanhalen van wielmoeren.

Beweging

hoo{dremcvlin-

der.

in koppelschotel.
van leren manchet in regelklep.

Bouten van borgstang bij schommelasopl"ggers,

SMEREN MET VET

SMEREN MET VET

1,

Koppeltafel en -schotel.

1.

Scharnierpunt plunjer stang hy,Jraulische voor-

2.

Assen van koppelta{el.
Scharnierbouten van stangenmechanisme-

2.

steun-pomp.

kop pe I in g.

3

1.

Scharníerbouten van mechanisme hydraulische voorsteun.

4

Twee assen van wielen van voorsteun.
Scharnierbout wielbrug voors':eun.
Glilblok drukstang in tank varì voorsteun.

5.

Scharnier van pomphe{boom,

5,

Scharnierpunten van stangenmechanisme
vacuum- en luchtdruksysteem.

3

6

e{bomen
ì
Scharn ierblokken
Veerophansins
i
Veerschommels l

3.

Wiellagers.

Scharnierpunten van compensiitiemechanisme
va

n

T.T,

to

Veerbussen van T.T.

B,

Veerogen van H.D.

I

Nokkenassen en spreidingshe{bomen.

10

chassis-

raam.

Remh

I

7.

6.

SMEREN MET VET
1, Alle scharnierpunten aan chassisraam.
2. Binnenste langsbalk van uittrekbaar

Vee rsch

o m me ls.
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