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VOOR\wOORD

In dit instructieboekje vindt U gegevens betreffende de bediening en onderhoud van

de DAF-oPleggers.

Het heeft geenszins cie pretentie volledig te z\!, aangezien de onderhoudsinstructies

L;;;i "lii 
U"p".kr tot die werkzaarnhedén, welke de chauffeur of onderhoudsmonteur

zelf. kan verrichten.

Voor reparaties en afstellingel, welke buiten het bestek van dit boekje vallen, wende

ù "i.f, 
tot Uw DAF-d"ul"r] die volledig is geinstrueerd en bij reparaties verplicht is

,ritrluitend originele DAF-onderdelen te gebruiken.

Naast dit bedieningsboekje worden nog de volgende bescheiden bii het voertuig

verstrekt:

Het certificaat, dat niet alleen als officieel garantiebewijs _bedoeld is, doch ook

om de "o"t Uw oplegger benodigde onderdelen bii de DAF-dealer te verkrijgen.

,È De onderhoudskaart, welke U in de gelegenheid stelt de ople_g_ger door Uw dealer

g-eheel te laten inspecteren, wat U d; zèkerheid biedt, dat Uw oplegger te allen

ii;de bedrijfszeker ter beschikking staat.

EINDHOVEN, oktober 1961.



GARANTIEBEPALINGEN

Van Doorne's l\anhangwagenfabriek N.V. garandeert haar nieuwe afgeleverde àarr-
hangwagen- en opleggerchas,sis gedurende een periode van 12 maanden, gerekend
vanaf de datum van aflevering door de fabriek tegen de door haar ge.onÀtateerde
fabricage-, constructie- en materiaalfouten.

Met uitsluiting yal iedere aansprakelijkheid binnen de grenzen van deze garantie,
zal het herstel o,f de vervanging van de betreffende onderdelen, alsmede de montage
en demontage daarvan, geheel gratis geschieden.

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

Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. en haar dealers kunnen in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schaden, onkosten of winstderviigen,
rye-lke het gevo'lg ziin van tekortko'mingen van haar producten, ook al zouderi de
defecte onderdelen voor garantie worden geaccepteerd.

De onderdelen, waarvoor herstel of vervanging wordt aangevraagd, moeten ter vooraf-
_gaand onderzoek franco' via de dealer aan de- fabriek ter 

-beschikking 
worden gesteld.

Igde-rg aarrspraak op _garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke 
"toestemming 

van
de fab'riek aan het chassis-wijzigingen ziin aangebracht, welke 

'naar 
de mening van

de fabriek de no'rmale werking of de betrouwbaarheid van het chassis kunnen bein-
vloeden. Hetzelfde geldt, wanneer binnen de garantietermijn andere dan door Van
Doorne's Aanhangwagen_fabriek N.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd.
Uitgesloten wan de door Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. verleende garantie
zijn -de-banden en het houtwerk. Hiervoor geldC aleLn de garantie, die door de" betref-
fende fabrikant wordt verleend, met uitsluiting van iedeó andere aansprakelijkheid.
Op een bes'lissing van de fabriek inzake garantie is geen beroep mogelijk.
Door het accepteren van het aanhangwagen- €fi opleggerchassis verklaart de koper
met deze garantiebepalingen accoord te gaan.
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BEDIENING

Het aankoppelen van de oPlegger.

Om de oplegger te kunnen aankoppelen zal het voor kunnen komen, dat de oplegger
te hoog of te laag staat. Handel dan als volgt: 

)

De koppelsehotel van de oplegger te l,aag t.,o.v. de hoogte van de
koppeltafel van de trekker.

De vcorsteunpoten van de oplegger zullen dus verder uitgepompt moeten worden.
Zet daartoe eerst de instelhefboom van de hydraulische pomp in de bovenste sGand
(Afb. 1). Maak enige slagen met de pomphefboom van de voorsteun, waardoor de
oplegger o,mhoog wordt gepompt (Afb. 3).

Afb. 1. Instelhefbo,om in bovenste
standr kleine plunjer.

Afb. 2, Instelhefboom in onderste
standl grote plunier.

Dat de oplegger te laag t.o.v. de trekker staat kan de oorzaak zijn van weggezakte
voorsteunen in de grond, in- of uitwendige lekkage van de voorsteun of het gebrtrik
van een trekker met andere koppelingshoogte dan de normaal voor deze oplegger
gebruikte.

Afb. 3. Pomphefboom op de oplegger.



De koppels3hotel van de oplegger te hoog t.o.v. de hoogte van de

koppeltafel van de trekker.

Wanneer blilkt dat de oplegger te hoog staat, rijd dan de trekker onder de ople-gger

tot voor de li"pp"lrcho,tei ei2et deze oi a" handrem. Om de opleg_ger te laten zakken

dient de ufrt,ritàr in de omloopleiding opengedraaid te worden (handwiel linksom);
Afb. 4. Hierbi; zii opgemerkt, éat het-handwieltje ook aan een zgn.pompbak gemon-

teerd kan zijn, eveneens, aan de linkerzijde yan de oplegger- (in de rijrichting 9ezi"l).
Luàt a" oplLgge. zoveÍ zakken dat de trekker aangekoppeld kan worden. Draai het

handwieltló daarna rechtsom (niet te vast).

Afb. 1, Handwiel van Hep in omloopleiding en pomphetboom.

Het aankoppelen.

Dit dient als volgt te geschieden:

Plaats de koppelhefboom in de cabine (ook wel buiten de cabine gemonte-erd) tn
de bovenste siand (Afb. 5), zodat de ko'ppelpen geheel verzonken in de koppel-
schotel zit.
Controleer of de oplegger de juiste hoogte heeft t.o.v. de trekker (zie bovep).

Rijd de trekker onder de oplegger, zodat de kraag van de opleggerschotel tussen

de twee zoekranden in de kóppelschotel van de trekker glijdt en daar in het midden
zijn aanslag vindt.
Zet de koppelhefboom nu in de onders'te stand (Afb. 6)-, waardoor de oplegge-r
gekoppeld ls aan de trekker. Bij DAF-voorsteunen wordt de steunpoot automatisch
i.tg"ttàkken. Heeft men een tiekker - opleggercombinatie met luchtdrukremmen

- éoorgevoerd door de koppeling - dan kan het aankoppelen wel eens zwaar gaan.

Trap i" dat geval het fempedaal in, waardoor de luchtdruk in de koppelpen
weg.ralt. Contioleer de vergrendeling van de koppelhefboom.

8

H"p in omloopleiding en pomphefboom.



Afb. 5, Koppelhefboom
in bovenste stand.

Afb. 6, Koppelhefboom
in ,omderste stand.

Bij gebruik van niet-automatische r€rn- en lichtaansluitingen . 
door de koppelpen,

diénétt de remslangen en lichtleiding aan de corresponderende aansluitingen van
de oplegger aangeiloten te worden. Open de remluchtkraan (ett ) .

Controleer of de handrem van trekker en oplegger (remopzetter) vriigezet is.

Inspecteer de bandenspanning en ga na ,o,f er geen ingedrongen voorwerpen in
of tussen de wielen zitten.

Plaats de hefboom van de remkrachtregelaar in de juiste stand, zie onder

,,Remm€o", naar gelang de belading van de oplegger.

Controleer alvorens veilig weg te rijden of de druk in de luchtketels vgor de

remmen en luchtveren gròot gènoeg is (zie voorraadmeter op instrumentenbord).

Bii luchtdrukbekrachtiging dient dageliiks het condenswater uit de voorraadketels
van remmen en luchtveren te worden afgeblazen (Afb. 7).

Bii opleggers met luchtveren dient men er op toe te zien, dat de hoogte van de

luihtíeei-trrssen de platen 152 urm (6"1 bedraagt; zie Afb. 8.

Controleer of de verlichting geheel in orde is, alsmede de werking van stoplicht.
Zie voor storingen onder ,,Electrische installatie".

Verwijder eventuele wielblokken en hulpsteunen en controleer of tijdens het
parkeren geen lekkages opgetreden zijn in het hydraulisch systeem van Voor-
steun en remmen.

Afb. 7, Afblazen luchtketel.



Afb'. 8. Opmeten van de veerhoogte 152 mm (6"),

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

Het verplaatsen van de afgekoppelde oplegger.

Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk indien de voorsteunpoot voorzien is van loop-
wielen. Verder moet men de oplegger van de rem zetten door de remopzetterspillen
in te draaien. De oplegger kan nu met behulp van de stuurstang aan_ de -steunpoot
worden verreden. Plaats bil luchtdrukremmen de hefboom van de remkrachtregelaar
in de stand ,,Lósen" of tiek bij vacuum geremde opleggers aa.g. de ring van de

beluchtingsklep opzij van het reactieventiel (zie onder ,,Remmen" ) . -

Na het vàrrijdàn éi"n"n de parkeerremmen van de oplegger weer aangelegd te worden,
door de remopzetterspillen aan te draaien (niet te vast).

l.o



Het afkoppelen de oplegger.

Dit geschiedt als volgt:
plaats de koppelhefboom in de cabine ("! er buiten) in-de middenstand -(po-p-
;;Jj . Hi;;6í 

-ì; 
J" oplesser nos steeds aan de trekker gekoppeld, doch de

steun ("" ) kunnen nu uitgepompt worden'

Zet de instelhefboom van de voorsteunpomp in de onderste stand (Afb. 2).
pomp nu met de pomphefboom (Afb. 1)- d" voorsteun omlaag t9t deze de grond

,.uuki. W.rrnee1. Éet po-p"r niet mogelilk is, zet dan een sleutel op het vierkant
van de klepii.ht"rrtang "n 

draai deze-linksom (Afb.9). Indie-t-de grond week is,

,irg dan f"àt g.ondpiaten onder de voorsteun om het wegzakken te voorkomen.

Afb. 9. Bedieningsstang kleplichter.

Zet de instelhefboom van de voorsteunpomp in de bovenste stand (l\fb. 
- 

1 )- 9i;
deze stand van de instelhefboom zakt dé voorsteunpoot wel minder snel, doch de

mankracht blijft even groot, waardoor men de oplegger gemakkelilker kan oplichten.

Pomp nu de voorsteun zover uit, dat de trekker uit ziin veren komt.

Indien de verbindingen tussen oplegger en trekker voor wat betreft de rerll- en

lichtaansluitingen nièt automatisch tù de koppeling tot stand komen, dan dienen

de kraan(en) 
"van de remluchtleiditrg(en) achter op 4" trekker te worden gesloten

en de aansluitingen nu te worden verbroken (koppelingskopPeri, stekers,) .

Zet de oplegger o,p. de rem d.m.v. de remopzetter (s) .

Zet de koppelhefboom in de cabine (of er buiten) i. de bovenste stand (Afb.5).
Rijd de trekker onder de oplegger uit.

van

1t



DE AUTOMATISCHE DAF-KOPPELING

Beschrijving algemeen

De automatische DAF-koppeling is van een zodanige constructie, dat zowel het
remsysteem, als het electrisch systeem van de trekker, tegelijk met het aankoppelen,
automatisch verbonden worden met die van de oplegger.
Het remsysteem en de verlichting kan ook buiten de koppeling om met die van de
oplegger verbonden worden, resp. door remslangen (koppelingskoppen ) en verlich-
tingskabel (stekers).
De trekkracht van de trekker wordt via deze koppeling overgebracht. Bovendien
brengt deze ko,ppeling een gedeelte van de last van de oplegger over op de trekker.
De lioppeling van een trekker met vacuumremmen en die van een trekker met lucht-
drukremmen zijn, behalve het remaansluitstuk in de koppelpen, geheel gelijk.

Koppelschotel ( opleggergdeelúe )

Beschriiving.

De schotel bevat in het midden een uitstekend gedeelte (Afb. 10),voorzien van een
kraag, welke bij het aankoppelen tussen de twee zoekranden van de koppeltafel
(trekker) glijdt. In het midden van deze kraag is het remaansluitstuk (automatis,che
remverbinding ) gemonteerd d.m.v. 4 bouten. Verder mo,nden in deze kraag de
4 contactveren uit (automatische lichtaansluiting ) , zie Afb. 1 1, alsook onder auto-
matische electrische aansluitingen. Bij het aanko'ppelen schuift de koppelpen van de
trekker in de kraag van de koppelschotel en om het remaansluitstuk en zal tegelijker-
tijd de drukpen, welke in de kraag van de koppelschotel opgehangen is, omhoog
drukken . Deze pen drukt d.m.v. bedieningsstangen 2 ventielen open, waardoor de
glycerine in de voorsteunpoten gelegenheid krijgt om terug te s,tromen naar de
voorraadtank en de voorsteunp,oten dus automatisch, met behulp van veerdruk, inge-
trokken worden. Het remaansluitstuk in de schotel van de oplegger zal nu voor de
automatische remverbinding zorgen (zie ook onder ,,Koppelpen"), terwijl de contact-
veren op de contactringen van de koppelpen komen te rusten (automatische licht-
aansluitittg ) .

Afb. 10. Remaansluitstuk
en contactveren.

Afb. 1 1. Contactveren
in koppelschotel,

L2
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Storingen.
Het remaansluitstuk mag geen speling hebben, daar deze anders op de koppelp en zal

,r[t"" Utl het aankoppétè" i.p.í._er in. Draai daarom de 4 bevestigingsbouten gogd

"u*t. 
Ook is het móiehjk dat de contactveren los zitten (zie onder ,,Electrische

aansluitingen" ) .

Onderhoud 'en reqataties.
Controleer of de rand van het remaansluitstuk niet beschadigd is. Is dit hgt 

_ 
geval,

dan moet men dit onderdeel onmiddellijk laten vervangen, daar hierdoor lekka-ges

in het remsysteem ontstaan. Voor de contactveren zie o,nder ,,Electrische aanslui-
tingen".

Koppeltafel (trekkergedeelte)

Beschriiving
De schotel is aan de achterzijde V-vormig uitgediept en wel zodanig, dat de opstaande
kanten de zoekranden vormen bij het aankoppelen (Afb. 12). Aan weerszijden loopt
de koppeltafel busvormig uitl_ waarin zich de rubbernaven bevinden, welke dienen
voor éé verende ophanging. Zoals te zien is, is in de rubbernaaf een as gemonteerd,
die d.m.v. een veerstrop aun het onderstel bevestigd is. Zodoende is de koppeltafel
scharnierbaar, hetgeen nodlg is, daar de tafel zich aarl moet kunnen passen aan de

schotel, bij eventuele onef fènheden van het wegdek, hellingen, remmen, e .d. In de

dwarsligge; van het koppeling-onderstel is het contactblokje gemonteerd voor de

electrische aansluiting.

A.fb. 12, Koppeling op trekkerchassis.

Koppelpen (vacuum renunen)

Beschriiving (Afb. 13 ) .

De koppelpen wordt op en neer bewogen door een bedieningsmechanisme. Hiertoe
zit uun 

-d"- 
kale koppelpen een T-vormig pijpstuk (A) gelast, waaromheen de twee

vorkvormige uiteinden van twee hefbomen grijpen, die de koppelpen op. en neer
bewegen. Éet ene einde van dit T-vormig pijpstuk is afgedicht, terwijl aan de andere
zijde 

"zich 
de remaansluiting (B ) bevindl (vacuum ) . In het aansluitstuk, dat in de

koppelp en zit, bevinde n zich aan het einde diverse ope_nin_gen. Deze worden afg-edicht

d"àr d" rubbermof ( D ) en de deksel (] ) . Onder de bout (K) bevindt zich een

pakkingring (L) om het'weglekken van vacuum langs de bout te voorkomen. Bii hgt
àunkop"pele"" 

'valt het aanslùitstuk van de oplegger (zie Afb. 10) precies tussen de

L3



contactringen (G) door en om de deksel (l). De rubbermof (D) wordt nu door
het aansluitstuk omlaag gedrukt, waardoor de remverbinding tussen trekker en
oplegger tot stand is gekomen. De verlichtingskabel (H ) loopt langs de koppelpen
naar de contactringen (G), waarin zich vier aansluitingen bevinden (zie onder ,,Elec-
trische aansluitingen"). Bii het aankoppelen drukt elk der vier contactveren (Afb. 11)
in de koppelschotel op het juiste segment van de contactring in de koppelp€nr wadr-
door het gehele electrische systeem van de oplegger op de juiste wijze is verbonden.

Afb. 13. Koppdpen (met vacuum remaansluitin
Ri;richting aangegeven met pijl.

F. Veerschotel
G. Contactring
H. Verlichtingskabel
l. Deksel
K. Tapbout

Electrische aansluitingen:
l. A.chterlamp, kentekenplaatsverlichting en zijlampen
2. Stoplamp

Súoringen in de remverbindi,nE.

Wanneer de oplegger plotseling remt, dan kan dit een van de volgende oorzaken
hebben:

De rubbermof in de koppelpen is beschadigd of versleten en dicht dus niet goed
meer af.
Het remaansluitstuk in oplegger-koppelschotel is beschadigd. De onderste rand
(die dus tegen de rubbermof drukt) dient geheel glad te zijn.
De banjo-verbinding (B) kan lekken. Indien mogelijk nieuwe pakkingen monteren.
De koppelpen komt in gekoppelde toestand niet ver genoeg boven het uitgediepte
gedeelte van de koppeltafel uit. Dit moet minstens 65 mm zijn. Is dit niet het
geval, dan drukt de rubbermof niet stevig genoeg tegen het remaansluitstuk.
De rubbermof moet gemakkelijk om het remaansluitstuk kunnen schuiven.
De pakkingring (L) onder de bout (K) dicht niet goed meer af .

De twee schroeven (M) dienen om te voorkomen dat de contactring verdraait. Deze
schroeven mogen in geen geval buiten de koppelpen uitsteken, daar deze bij het
??n- en afkoppelen de bus in de koppeltafel zullen beschadigen.

Onderhoud.
Controleer of de twee schroeven (M) diep genoeg ingedraaid zijn. Zorg er voor
dat geen vet of olie op de contactringen blilft zitten. Wanneer de rubbermof slecht
om het aansluitstuk glildt, dan kan men de rubbermof en het aansluitstuk insmeren
met grafietvet, wat eveneens roestvorming voorkomt.

L4

A. Koppelpen
B. Banjo-verbinding
C. Spanhuls
D. Rubber afdichtmof
E. Drukveer

L. Pakkingring
M. Borgschroef
N. Isolatiebus
O. Banjobout
P. Onderlegring

3. Richtinglamp, rechts
4. Richtinglamp, links



Afb. 11, Het bedieningsmechanisme.

A-B. Vorkvormige hefboom E. Bedieningsstang H. Sopp"lhefb-oom
C. Bedieningsstang F. Hefboom met koppen l, Koppelingskwadrant
D. Gaffel G. Veer

Het bedieningsmechanism'e

Beschriiving (Afb. 14),
Zoals reeds gezegd wordt de koppelpen op en neer bewogen door een bedieniogs-
mechanisme. AlU.-14 toont het bedieningsmechanisme in principe, dus voor de diverse
typen trekkers kan de constructie enigszins anders _uitgevoerd ziin, maa.{ meestal
btiekent dat slechts een verandering vun lengte van de bedieningsstangen (E en C) .

De koppelhefboom met kwadrant kan in of buiten de cabine. gemonteerd zii!.
Wordt'àe koppelhefboom (H) naar boven bewogen (ontkoppelen) _dan beweegt 4"
gaffel (F ) nààr beneden, de 

' 
bedieningsstang (q) naar links (zoals getekend)-, de

iorkvoi-ig" uiteinden van de hefbomen (A in B) draaien linksom (naar beneden),
waardoor dus de koppelpen zakt,
Met de koppelhefboom zijn drie standen mogelijk:
1. hefboom in de hoogste s,tand (ontkoppeld). D" trekker kan dus onder de oplegger

uitrijden.
2. hefboom in de middenstand (pompstand). Trekker nog gedeeltelijk gekoppeld aan

de oplegger, doch de mogelijkheid bestaat nu om de voorsteun uit te pompen.

3. hefboom in de laagste stand (gekoppeld) . Trekker geheel gekoppeld aan de
oplegger.

Om de koppelhefboom in de laagste stand te drukken (aankoppelen), zal men enige
kracht -oè[en uitoefenen aan het einde van de beweging. Dit komt vanwege de
voorspanning in het mechanisme en dient er voor om onderlinge speling -in d-e

bedieiingsstàngen en gaffels op te heffen. In de koppelhefboom bevindt zich ook
nog een veerbelaste pèn, welke dient voor het vergrendelen val de koppelhefboom
in de drie standen. Door de handgreep (H) op de koppelhefboom in te knijpen
wordt de pen uit het gat in de koppelingskwadrant getrokken en kan de koppel-
hefboom in een andere stand gezet worden.

Storingen.
Bii veelvuldig gebruik van de koppeling zal er onderling tussen de stangen en hef-
bomen speling ón$taan. De koppelhefboom zal in dit geval gemakkeli;\ in de ge\op-
pelde stànd gidrukt kunnen worden. Vergrendel zonodig de koppelhefboom in deze

15
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stand (b.*r. met een slot ) , daar het gevaar bestaat, dat deze dan uit de uitsparing
schiet en de op'legger tijdens het rijden ontkoppeld zal worden.
Zorg er voor dat het bedieningsmechanisme zo spoedig mogeli;k opnieuw afgesteld
wordt. Wanneer het bewegen van de koppelpen zwaar gaat, dan klemt het bedienings-
mechanisme ergens, doordat de hefbomen en stangen uit positie gebracht zijn. In nood-
gevallen wil dit euvel zich wel laten verhelpen door op de scharnierpunten wat olie
of vet aan te brengen.

Electrische aansluitingen

Beschrijving (Afb. 13 ) .

De contactring (G ) , welke in de koppelpen gemonteerd is, bevat vier van elkaar
geisoleerde contactsegmenten; zie bovena anzicht De pijl in de afbeelding geeft de
rijrichting aan. De verlichtingskabel is 4-aderig, elk van een bepaalde kleur of voorzien
van nummers, welke elk bestemd zijn voor een bepaald contactsegment en wel
als volgt:
1 - Achterl amp- en kentekenplaatverlichting. Ader zwart-wit of zwart nr. 59.
2 _ Stoplamp. Ader rood-wit of rood ,- nr. 58.
3 : Richtingaanwijzer rechts. Ader blauw-wit of blauw nr. 74.
4 : Richtingaanwijzer links. Ader geel-wit, geel, grijs of wit nr. 73.
Tengevolge van de rubberophanging van de koppeling aan het onderstel is hiertussen
een massakabeltle aangebracht. Zorg er voor dat nooit vet op de contactsegmenten
komt. Zonodig reinigen met petroleum of dergelijke en direct droogbl azen.

^Afb. 15. Contactblokje en bedrading.

Storingen.
Een van de verbindingen aan de contactsegmenten of aan het contactblokje zit
los. Een contactblokje is gemonteerd in de dwarsbalk van het onderstel (trekker)
en een tweede direct naast de oplegger-schotel aan de binnenzijde (Afb. 15 )
tegen een dwarsligger. De bevestiging aan het contactblokje is normaal, doch die
aan de contactsegmenten zal geso,ldeerd moeten worden.
Het massakabeltje aan de koppeling zit los,.
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Wanneer de electrische verbinding tussen trekker en oplegger geheel of gedeeltelilk
uitvalt, kan de oorzaak ziin:

Vet op de contactsegmenten. Reinig deze segmenten.

De koperen uiteinden van de contactveren (itt de oplegger-schotel)- vallen niet
precieJ op het voor elke veer bestemde contactsegment. Controleer dit door krijt
òf d"tgefke op de contactring aan te breng_en, waarna de koppelpel even in de
gekoppelde stand gebracht moet worden, zodat gezien kul worden of de contact-
veren op de juiste plaats en voldoende contact maken. Door verbuiging van de
betreffelde contactveer kan dit enigszins versteld worden, zodat de veer dus, met
enige spanning op het segment drukt.
De rubber om de contactveren is versleten en maakt sluiting op de rand van de
koppelpen. De veren dienen dan vervangen te worden.
De contactveren zitten los. Draai de bouten op de beugels (oplegger) vast en

buig de veer iets door in de richting van de contactring.
Sluiting in de bedrading.

Tengevolge van sluiting in de bedrading kan de zekering doorgeslagen zijn.

De contactring moet bilna gelijk liggen met de bovenrand van de koppelpen. De twee
schroeven (M) mogen niet uit de koppelpen steken en ook niet te lang zijn, anders
maken ze contact met het binnens,te segment.

, ilrbj=:Í1x l-l--+ + +
li l[Jl -t-1---] r

-g\JEÌ T:

r@il
Afb. 16. A.utomatische luchtdruk-r€m?Ílnsluiting.

Luchtdruk-koppelpen
De koppelpen bij vacuum- en luchtdrukremmen is naar functie verschillend uitgevoerd.
Bij de luchtdruk-koppelpen wordt het afdichtrubber door de er onder staande druk
(lucht) tegen de boutkop aangedrukt. Zie de Afbn. 16 en 17 voor een duidelijk
onderscheid in typen.

Algemeen onderhoud koppeling

'- Voorzie iedere 2000 km de draagvlakken van koppelschotel (oplegger) en koppel-
tafel (trekker) van een laagje vet.
Smeer iedere 2000 km de twee assen door van de ophanging koppeltafel via de
smeernippels.
Olie de draaipunten van het bedieningsmechanisme, alsook de koppelhefboom in
de cabine in.
Zorg er voor dat contactveren, contactringen en andere rubberdelen niet met vet
of olie in aanraking komen, daar dit het rubber aantast.
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Afb. 17, Auúo'matische vacuum-r€lrlaàrsluiting.

Wekelijkse controle 
.

Controleer of de rubbermof in de koppelpen gemakkelijk over het aansluitstuk
s,chuift en de bovenkant niet beschadigd is. Deze moet glad zijn. Zonodig
aansluitstuk invetten met grafietvet.

Controleer of het remaansluitstuk in de koppelschotel (oplegger) niet beschadigd
is, vooral wat betreft de aansluitrand.
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DE HYDRAULISCHE VOORSTEUN

Beschriiving algem'een

De DAF hydraulische voorsteun bestaat uit vier hoofddelen te weten:
1. De hydraulische voorsteunpoot.
2. De pompeenheid.
3. De voorraadtank voor de glycerine.
4. Het automatisch bedieningsmechanisme voor het intrekken van de voorsteun.
Ter extra ondersteuning kunnen nog neerklapbare, eventueel instelbare hulpsteunen
aan weerszijden van de oplegger gemonteerd worden.
De verbinding tussen pompeenheid en voorsteun bestaat uit een persleiding, welke
in een krul gelegd is om het eventueel uitzetten of krimpen van de leiding te kunnen
opvangen, alsmede trillingen in de leiding- Tussen pomp en voorraadtank bevindt
zích eltt flensverbinding, waardoor een hol uitgevoerde drukstang kan schuiven,
welke de functie heeft van kleplichter in het automatisch bedieningsmechanisme.
Verder is een omloopleiding gemonteerd, die de voorraadtank rechtstreeks verbindt
met de persleiding naar de voorsteun, dus buiten de pompeenheid om. In deze omloop-
leiding bevindt zich een naaldafsl'uiter (zie Afb. 4) .

De voorsteunpoot

Beschrijving (Afb. 18 ) .

In het poothuis, dat aan het chassis gelast is, kan de voorsteunpoot (N) op en neer
schuiven. Wanneer men pompt dan- zal de glycerine in de voorsteunpoot geperst
worden, waardoor deze naar beneden beweegt tegen de werking van de drukveer
(F) in. De manchet (H) zorgt er voor dat de glycerine niet naar het poothuis (C)
kan weglekken. Wanneer de kleppen van de voorsteunpomp geopend worden bii
het aankoppelen of de naaldafsluiter in de omloopleiding wordt geopend, dan zal de
drukveer (F) de voorsteunpoot (N) in doen trekken.
De bout (l ) in de sluitmoer ( I ) borgt deze tegen losdraaien. Bij de inlaat van de
persleiding is een rubberplaat (B ) om de pijp geschoven om te voorkomen dat
opgeworpen water en vuil - door de achterwielen van de trekker - in de voorsteun-
poot kan komen. In de doosvormige versterkingen aan het poothuis dienen onderin
gaten geboord te zijn (X), zodat ingelopen water kan wegvloeien. Bij vriezend weer
zort anders het ijs de voorsteun kunnen vervormen, waardoor deze niet kan bewegen.
Ga dus vooral 's winters na of deze gaten niet verstopt ziin.
Opleggers, uitgevoerd met een dubbele voorsteun, zijn dikwijls voorzien van een ronde
scharnierende voetplaat. Deze voet mag nooit gesmeerd worden, daar anders het
rubberblok, dienende voor de instelling van de voetplaat, wordt aangetast.
Voor storingen zie beschrijving onder dat hoofd.

De pomp met tankgedeelte

Beschriiving (Afb. 19 ) .

De pijl in de afbeelding geeft de rijrichting aan. De pomp (1) is een normale enkel'
werkende zuig-perspomp. De grote plunjer schuif t in het pomphui,s op en neer,
terwijl in de giote plunjer de kleine heen en weer kan bewegen. De afdichting tussen
grote en kleine pluî;er- en tussen de grote plunjer en het pomphuis gesc_hiedt d.m.v.
àfdi.htringen. Om hèt binnendringen van vuil te voorkomen is om de kleine plunjer
inwendig éen viltring aangebracht. Op het hoogste punt van de pomp is eel ontlucht-
schroef l2) aangebràcht voo. het ontluchten van de voorsteun, zie onder ,,Ontluchten
van de voorste,-irr". Onder aan het pomphuis en in verbinding hiermee bevindt zich
het kleppenhuis. Hierin bevindt zich de zuigklep ( 6 ) die door de veer ( S t gp ziin
plaats géhouden wordt en verder de perskogelklep (4) die door de veer (3) belast is.

Naast de pomp is de voorraadtank (7 ) gemonteerd, bevattende glycerine met een
s.g. van 1,23 en een Ph-waarde van 5.
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Afb. 18. Lichte voorsteunpoot.

A.
B.

Borgmoer, vaste zuiger

Rubber afdichtplaat
C. Poothuis
D. Vaste zuiger
E. Kraag, binnenpoot
F. Drukveer
G. Eindplaat, vaste zuiger

H. Manchet
I. Borgbout

l. Sluitmoer
K. Manchetplaat
L. Tegenlegplaat
M. Bout
N. Binnenpoot
O. Loopwiel
P. Gaffel, brug

a. As, brug
R. Borgbout, as

S. Brug

l

--+.
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Rilrichting

Afb. 19. Pomp en tankopstelling met automatisch bedieningsmechanisme.
1. Pomphuis 6. Zuigklep 1 1. Vulplug
2. Ontluchtschroef 7. Voorraadtank 12. Bladveer
3. Drukveer 8. Drukstang 13, Hefboom
4. Perskogelklep 9. Bedieningsstang 14. Smeernippel
5. Drukveer 10. Drukpen

Boven op de tank bevindt zich de vulplug (1 I ), waarin een klein luchtgaatje geboord
is, om drukverlaging tijdens het pompen, boven het glycerine-niveau, te voorkomen.
In de tank is een schuifbare drukstang (8) gemonteerd (zie ook onder ,,Bedienings-
mechanisme" ) . Voor storingen zie beschrijving onder dat hoofd.

Het bedieningsimechanisme

Beschrijving (Afb. 19 ) .

Dit mechanisme bestaat uit een hol uitgevoerde drukstang (8),de bladveer (12), de
hefboom (13) en de drukpen (10) . De hefboom (13) is verbonden met de bedienings-
stang (9 ) , welke er voor dient, om bij het eventueel blilven hangen van de druk-
stang (8) of drukpen (10) , deze toch te kunnen bewegen, door de bedieningsstang (9)
te verdraaien (zie ook Afb. 9). De drukpen (10) rust in de opening van de koppel-
schotel en wordt dus bij het aankoppelen door de koppelpen omhoog gedrukt.

Werkittg (Afb. 19).
De situatie zoals getekend geeft de ontkoppelde stand van de oplegger weer, dus
rustend op de voorsteun. Wordt de trekker nu aangekoppeld dan drukt de koppelpen
de drukpen (10) omhoog. De hefboom (13) verdraait nu om de as (9) en zal de
drukstang (8 ) naar links drukken . D'eze drukt op zijn beurt eerst de zuigklep (6 )

open, waarna de persklep (4) volgt. De glycerine kan nu dus onder spanning van
de drukveer in de voorsteunpoot vrijuit terugstromen naar de tank. Staat de koppel-
hef boom in de cabine in de middenstand (pomps,tand ) , dan is de koppelpen zover
gezakt, dat de drukpen (10) weer vrijligt en de kleppen (4 en 6) dus gesloten ziin.

Storingen en hun oplossing

Pomphandle komt terug tiidens het pompen.
De oorzaak is dat de persklep (4) blilft hangen. Zo dicht mogelijk bii de persklep
tegen het pomphuis tikken (aan de onderzijd"). Er bestaat een goede kans, dat de
persklep weer op zijn zitting komt.
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Pomphandle slaat terug.
In dit geval wordt er vacuum aangezogen. Dit kan een van de volgende oorzaken
hebben:

De zuigklep (6) blilft hangen (blijft dus dicht).Zo dicht mogelijk bij de zuigklep
tegen het pomphuis tikken (aan de onderzijde).
De kleppen (4 en 6) hebben te weinig speling. Laat de dealer de kleppen opnieuw
afstellen.
De glycerine is te dik. Houd de pomphefboom even stil aan het einde van de
zuigslag, dus voor men er aan trekt (persslag), zodat de glycerine toe kan stromen.
Het doorvoerkanaal van de tank naar de pomp is verstopt. Waarschuw een dealer.

De voorsteun wordt niet ingetr,okken na het koppelen aan d,e trekker.
Dit kan drie oorzaken hebben, te weten:

De veer of veren in de voorsteun zijn gebroken of zitten klem. Duw de voorsteun
omhoog met behulp van een hefboom of dergelijke.
De hefboom (13) is niet goed afgesteld of versleten. Dit kan verholpen worden
door de bedieningsstang (9), zie Afb. 9, te verdraaien. Laat de dealer dit zo
spoedig mogelilk nazien.
Sliltage van de drukpen (10) . Verdraai hier eveneens de bedieningsstang (9) en
waarschuw de dealer.

De voorsteun kan niet uitgepompt worden.
Oorzaken kunnen zijn:

Koppelhefboom in cabine staat niet in de middenstand (pompstand). Corrigeer dit.
De drukpen (10) blilft hangen. Verhelp dit door de bedieningsstang (9), zie ook
Afb. 9, te verdraaien.
De zuigklep (6) en de persklep (4) blijven hangen. Verhelp dit door zo dicht
mogelijk bij de kleppen onder tegen het pomphuis te tikken, Lukt dit niet, raad-

, pleeg dan de dealer.
De naaldklep in de omloop,leiding (Afb. 4) staat open of lekt. Draai deze dicht
of in geval van lekkage draai de kopmoer aan en eventueel de koppelingen.
Er is niet voldoende glycerine in de tank.

Lekken van de p,omp.
Dit lekken kan verschillende oorzaken hebben en het is dan ook aan te bevelen zo
spoedig mogelilk een dealer de pomp te laten onderzoeken.

Oplegger z,akt langzaam wanneer voorsteun is uitgepompt.
Oorzaken hiervan kunnen zijn:

De kleppen sluiten niet helemaal. Tik tegen het pomphuis (aan de onderzijde),
zo dicht mogelijk bii de kleppen.
De drukstang (8) blijft hangen en volgt dus niet de drukpen (10) wanneer deze
zakt bii het ontkoppelen van de oplegger. Door de bedieningss,tang (9) linksom
te draaien zal de drukstang (8) ook naar links gaan en de kleppen kunnen zich
sluiten. Lees de hierondef staande waarschuwing. De bewegingen linksom en links
moet U letterlijk uitvoeren en in dit verband niet met de,A,'fb. 19 vergelijken, daar
deze in spiegelbeeld getekend is. Dus naar de voor zijde van de oplegger verdraaien.
Waarschuwingt Zou men de bedieningsstang (9), zie ook Afb. 9, andersom

bewegen, dan openen zich de kleppen van de pomp en zal de
voorsteun ingetrokken worden, wat vooral bij een beladen opleg-

De naardkrep,"s;: ffii":î,"ffi,il H::'$n :?"il"i:l'8.ff ' !:::.Hl"ii"xf"",
de kopmoer aan.
Verder kan het zijn dat de pomp of een van de verbindingen lekt.
De manchet in de voorsteun lekt. Glycerine loopt dan langs de binnenpoot. Laat
de manchet zo'spoedig mogelijk vervangen.

Lekken in leiding€r.
Wanneer een verbinding of koppeling van de persleiding of omloopleiding lekt, dan
moeten de betreffende onderdelen, wartels of wartelmoeren aangehaald worden.
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De persslag gaart voor een gedeelte te gemakkeliik (d,ode slag).
Wanneer men tijdens het pompen merkt, dat het weinig of 

- 
geen- mgei.te kost de

p"-fn"fboom te bedienen, dur 
- 
zal er lucht in de poTp en/of in de leidingen ziin.

L.t.Ét is namelijk samendrukbaar. De oor zaken van lucht in het systeem kunnen ziin:

- Lekkende pàkkitrg"t van de pomp. Laat dit zo spoedig mogelijk -repareren.
Glycerin"-iri,o"au te laag. Er kag dan lucht via het gaatje in de vuldop. in de

tank komen en wanneei tildens het pompen het niveau in de tank beneden de

gaten (zie pijltjes) in de drukstang -(8) komt, dan wordt er dus lucht aangezogen
ài" via de 

-pomp in de voorsteun komt. Dus- glycerine aanvullen en ontluchten.
De ontluchtschróef op de pomp staat open of is losgetrild.
Een van de koppelingen of aansluitingen, van de naaldklep of van het leidingwerk
dicht niet goed meer af.

Ontluchten
Doe dit als volgt:

De voorsteun moet ingetrokken ziin.
Vul de tank tot de vulopening net glycerine (soortelijk gewicht 1,23 en een
Ph-waarde van 5).
Zet de koppelhefboom in de cabine in de middenstand (po-p.stand).
Trek de plunler van de pomp naar buiten door de pomphefboom naar achteren
te drukken (zuigslag).
Plaats de instelhefboom in de onderste stand (pompen met grote plunjer), zie
Afb. 2. Dit is alleen mogelijk als de pomphefboom naar achteren staat.
Zet nu de ontluchtschroef Q) op de pomp open (5 slagen linksom).
Voer nu een persslag uit door de pomphefboom langzaam naar U toe te trekken.
Uit de opening bij de ontluchtschroe f zal aan het begin van de slag luchtbellen
en glycerine stromen. Sluit de ontluchtschroef, zodra alleen glycerine uit de
opening komt. Maak nu de persslag af.
Voer nu weer een zuigslag uit, dus pomphefboom van U af. duwen.
Herhaal bovenstaande handelingen tot er uit de opening alleen nog maar glycerine
stroomt
Doe weer hetzelfde, doch nu met de instelhefboom in bovenwaartse stand
(pompen met kleine plunjer ) , zie ook Afb. I . Dit om de ruimte bij de kleine
plunjer eveneens te ontluchten.
Waafschuwing: Overtuig U steeds dat voldoende glycerine in de tank -blijft--en

niet beneden de gaten in de drukstang zakt. Zonodig bijvullen
(met volledig ingetrokken voorsteun). ' 

,

Onderhoud van de hydraulische voorsteun
Smering.
Iedere 5000 km dienen de volgende onderdelen via de gemonteerde smeernippels
gesmeerd te worden:

De assen van de wielen van de voorsteun.
De scharnier van de brug voor de loopwielen of voetplaat.
Het scharnierpunt van de pomphefboom.
Het scharnierblokje op het uiteinde van de plunjerstang (po.p).
Het steunpunt voor handwiel naaldafsluiter.
Steunblokfe van de hefboom (9 ) voór de tank via smeernippel (14) .
'Waarschuwingl Smeer nooit het voorsteunpootoppervlak in met vet, want hier

blilft vuil aan kleven, wat bij het intrekken van de poot in het
huis terecht komt. Smeer evenmin de ronde voetplaten bii de
dubbele voorsteun i.v.m. het rubber.

Controle.
Controleer iedere week de inhoud van de glycerinetank, met ingetrokken voorsteun.
Vul deze zo nodig bij tot aan de vulopening 

-met 
glycerine (t.g. 1,23 en Ph-waarde 5).

Controleer of het luchtgaatje in de vulstop van de glycerinetank niet verstopt is.
De inhoud van de voorraadtank bedraagt:

5 liter voor wagens met een lichte voorsteun;
7 liter voor wagens met een zware voorsteun;

13 liter voor wagens met twee voorsteunen.
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LUCHTVEREN TAL- EN AAL-ONDERSTEL

Beschrijving (Afbn. 20 en 2l)

A,fb. 20, Overzicht tandemasonderstel met luchtvering.

De wielen kunnen volledig onafhankelijk van elkaar bewegen. Ieder wiel is aan een
apart juk opgehangen, hetwelk scharnierend bevestigd is aan het chassis. De stabiliteit
van de oplegger is daardoor zeer groot.
De luchtveer- bestaat uit twee langwerpige rubber balgen, die met koordlagen versterkt
zijn. De buitenwand is omgeven met een laag neoprene, waardoor het materiaal
bestand is tegen olie, ozon, sterke temperatuurswisselingen en nadelige invloeden van
het zonlicht.
Om de druk over beide balgen gelijk te houden zijn deze door een gat in de midden-
wand met elkaar verbonden. De expans,ieketel (9) is bij het type TAL direct onder
de luchtveer (7) geplaatst en staat met een kleine boring in verbinding met de onderste
balg. Bij het AAl-onderstel is de expansieketel boven de luchtveer geplaatst. Hierbij
-uàkt de expansieketel deel uit van het chassisraam. Hieraan mag nimmer gelast of
geboord worden.
Ò- een goede dempende werking te verkrijgen is de opening tussen luchtveer en
expansiekétel klein gehouden. De gecomprimeerde lucht wordt verkregen uit het
remsys,teem. Vanuit de remluchtketel (2) stroomt de perslucht via een overstroolll-
ventiel (1) naar de ketel (3) van de luchtveren. Vanaf deze ketel stroomt de lrrcht
door een 

' filter (4) naar de hoogteregelklep (5 ) . Tussen hoogteregelklep (5 ) en
expansieketel (9 ) is eveneens een filter (6 ) aangebracht.

Controle en afstelling
Het luchtveersysteem vraagt weinig onderhoud. Bij regelmatige controle, reinigen en
doorsmeren, kan veel narigheid voorkomen worden.
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Rii 'smorgens nimmer w€g alyoreSs de luchtveer op hoogte-ge-komen is- (152 mm

of 6,, tussen a"if"t""). bit i* alleen te controlenen door de ltrchtveerhoogte op

te metenr het is dus niet voldoende om de juiste indicatie op de remdrukmeter

af te lezen,

Reinig iedere week de beide luchtkussens. Kleine opgeworpel - 
steentjes en grutis

1"""J" zich tussen de twee luchtkussens nestelen en bij onvoldoende druk in het

luchtveersysteem de rubber balgen beschadigen.

Smeer om de 1000 km de draaipunten van de jukken.

Blaas om de 1000 km de luchtketel van het luchtveersysteem af (zie Afb. 22) .

Afb. 21.

1. OverstroomkleP
2. Luchtketel (reminstallatie )

3. Luchtketel (luchtvering )

Schema luchtvering.

4. Filter 7. Luchtveer

5. Hoogteregelklep 8. Stootkussen

6. Filter 9. ExPansieketel
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Reinig de filters (4 en 6) aan de luchtketel en hoogteregelklep om de 8000 km.
Vooréat de filters verwijderd worden blaas ketel en luchtve er af' de ketel d'm'v'
de afblaaskraan (Afb. 22) en de luchtveer door de oplegger bij het onderstel, nabij
de ophanglagers, een paar centimeter op te krikken, waardoor de lucht 'lia de

hoogteregelklep kan ontsnappen. Voer dit uit bii onbelaste wagen.
Neein d; leidíngen af en diaai de filters uit de ketel en hoogteregelklep. Stop
of plak de uunil.titingen dicht om het binnendringen val vuil te voorkomelt.
Demo.rteer de filters. Wur filtreerwol en filterhuis uit in benzine en blaas deze

delen goed droog met perslucht. Breng met de oliekan een weinig olie op de

filtreerwol aan om de filtrerende werking van het filter te verhogen.

Afb. 22. Afblazen van de luchtketel.

Controleer om de 4000 km de veerhoogte.

a. Beves,tig de oplegger aan de trekker.
b. Breng à" druÉ in het remsysteem bij een éénleiding-remsysteem op 4,8 kg/cmt

en bij een tweeleiding-lgmsysteem op 6 kg/cmz.
c. Co,ntioleer de hoogte tussen de bovenste en onderste bevestigingsp_laat aan

beide einden en n"é- het gemiddelde van deze twee waarden (zie Afb. 23) ,

De hoogte moet 152 mm of 6" bedragen.
d. Blijkt dé veerhoogte niet in orde te zijn, stel deze dan bii d_oor de hoogte.

regelklep te verschuiven t.o.v. de bevestiging aan het chassis. Het opschuiven
.ru.r de klep naar boven geeft een vermindering en verplaatsing naar beneden
en geeft een vermeerdering van de veerhoogte.
Dràai bij het verstellen dè bevestigingsmoeren niet volledig los, doch zodanig,
dat deze nog juist klemmend zitten. Tik de klep in de gewenste richting.
Meet de hoogte nogmaals op en draai na het verkrijgen van de juiste hoogte
de bevestigingsmoeren vast. Controleer nogmaals.

Controleer om de 4000 km alle luchtverbindingen met een zeepoplossing op lucht-
dichtheid.
Smeer om de 4000 km het slijtblok over de gehele lengte in met mo,lybdeen
disulfide bevattend vet. Maak hierbil gebruik van een smeerdrevel.

Laat na 80.000 km de hoogteregelklep inspecteren door een service-werkplaats.

Waarschuwing: Wanneer de luchtveer 's morgens, na een nacht gestaan te hebben,
leeg staat, dient het lek onmiddellijk opgespoord te worden, daar
dit een te grote lekkage betekent en veel schade kan veroorzaken.
Zie ook onder ,,Storingell".

Stcvringen

Luchtveer is niet in staat de juiste hoogte te houden.

Lekkage aan aansluitingen, luchtveer of expansieketel.

Lekkage in de hoogteregelklep.
Een of twee filters verstopt.
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Ll,,i !,,1-'
van de veerhoogte 152 mm (6"1,

Leidingen gedeelteli;k geblokkeerd-. 
-

Aansluitingen aan de hoogteregelklep, verstopt.
Verbinding luchtveer-eXP?nsieketel iekt.

Voor herstellingen zle ook onder ,,Controle en herstellingen aan de wagen".

Luchtveer buiten werking.
Ernstige lekkage aan aansluitinge_n, luchtveer of expansieketel.
Een tutt de leidingen geblokkeerd.
Reminstallatie buitén rrie.king. Er is dus geen lucht meer om de luchtveren aan

te vullen.
De hoogteregelkleP is defect.
Verbinding luchtve ?f -expdnsieketel lekt ernstig.

Voor reparaties zie ook onder het hoofd ,,Controle en herstellingen aan de wagen':.
!

De overstr'oomkleP

Beschrijving.
De taak van de overstroomklep is het remsysteem te. beveiligen bii lekkage. in het

luchtveersysteem. De overstrogmklep houdt de verbi-n{i1g tussen relrl- €r luchtveer-
t "t"t 

geslóten [t de druk in de rómluchtketel tot 3,8 Ls/.1"' _ 
is -gest99en, dan pas

"p""t a" klep en kan de luchtveerketel gevuld worden. De lucht kan hier niet meer

Afb. 23,
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A.fb. 21, Hoogteregelklep.
I 1. Ring
12. Rubber manchet
13. Rol
14. As
15. Kam
76. Lagerbus
17. As
18. Stofkap
19. Schakel

/
//I

20. Lagerbus
21. As
22. Stofkap
23. H'efboom

A. Toevoer
B. Verbinding

met luchtveer
C. A,fvoer

-\-----.- U.\__:._

@

terugstromen naar de remluchtketel. Bij een tweeleiding-remsysteem wordt een ander
type overstroomklep gebruikt. Mocht namelijk door veelvuldig remmen een te groot
drukverlies in het remsysteem optreden, dan zal het met deze klep mogelilk zijn,
lucht uit de luchtveerketel te onttrekken om het remsysteem te ondersteunen. Omge-
keerd zal bii een sterke drukdaling in het luchtveers,ysteem de druk in het remsysteem
onderhouden worden op 3,8 kgicm2.

Controle op de werking.
Het overstroomventiel heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het afstellen van de
klep is niet toegestaan. De klep is door de fabriek afgesteld op 3,8 kg/cm2. De juiste
afstelling van de overstroomklep kan op de volgende manier gecontroleerd worden:
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1. Deksel
2. Klepschilf
3. Veer
4. O-ring
5. Klepzitting
6. O-ring
7 . Klepschijf
8. Veer
9. Klephuis

10. Zuiger



Indien de klep juist is afgesteld, dan zal de voorraadwijzeÍ- van de remdrukmeter op

het dashbord' van de trekker enige tijd stilstaan op 3r8 kgicm2, waarna de wijzer
een verdere drukstijging zal aangeven.

De hoogteregelkl"p

Beschriiving (Afb. 24) .

De taak van de hcogteregelklep is de luchtveer, ongeacht de belasting, automatisch
op hoogte te houden. De hoogteregelklep- is enerzijds aan h"! chassis bevestigd en
anderzijds d.m.v. stangen, o.?. hefboom (23), aan de expansieketel.
De hoogteregelklep is bij A verbonden met de luchtveerketel en bil B met expans.ie-
ketel, die aan de luchtveer bevestigd is. Mocht de hoogte van de luchtveer beneden
de correcte hoogte liggen (N), dan zal de hefboom (23) door de verbindingsstanE;
in het gebied tussen I en N gebracht worden. Klepschilf Q ) wordt nu gelicht en
de lucht kan via A en B naar de expansietank stromen. Licht de veerhoogte boven
de correcte hoogte dan wordt de hefboom (23) in het gebied tussen II en N gebracht.
De kam (15) zal nu linksom kantelen en de veer (8) zorgt er voor dat de zuiger (10)
zakt en vrij van de klepschil f Q ) komt. De lucht kan nu via de centrale boring in de
zuiger (10) in de richting C ontsnappen (afblazen). De klep (2) zorgt er voor dat
tijdèns het rijden door een bocht, waarbil het buitens,te luchtkussen wordt ing_edrukt,
geen lucht uit de luchtveer naar de luchtveerketel kan ontsnappgn. Immers de druk
i" de buitenste luchtveer kan hoger worden dan die van de luchtveerketel, waarbij
klep (7 ) opengedrukt zou kunnen worden.

Controle en herstellingen aan de wagen
Indien de hoogteregelklep niet meer in staat is de luchtveer op de juiste hoogte te
houden, dient men zich er van te overtuigen of de volle luchtstroom de hoogte-
regelklep bereikt en of de verbinding tussen hoogteregelklep en expansieketel open is.

Controle van de ludhtstroom naar 'de hoogteregelkl"p.
Breng de druk in het remsysteem op 4,8 kg/cmz of 6 kg/cmz respectievelijk bii
het één- en tweeleiding-remsysteem.
Verwijder de toevoerleiding naar de hoogteregelklep (A, Afb. 24) . Is de lucht-
stroom zwak, reinig dan het filter aan de luchtketel en controleer nogmaals.
Heeft dit geen resultaat, controleer dan de luchtstroom van de remluchtketel naar
de luchtveerketel door de afblaaskraan te openen (Afb. 22) . Staat de luchtveer-
ketel onder druk dan is het euvel te wijten aan een verstopte hoogteregelklep.
Is in de luchtveerketel eveneens geen druk aanwezig, ga dan na of de remketel
wel onder druk staat (ook afblazen).
Staat deze wel onder druk dan kan de oorzaak liggen in een niet correct werkende
overstroomklep of in verstopte leidingen.

Controle van de luchtstroom van hoogteregelklep naar expansieketel.
Neem de leiding aan de hoogteregelklep (8, Afb. 24) af.
Met de hefboom (23) boven de horizontale stand N moet de lucht vrij uit de
opening B stromen.
Bevestig de leiding weer aan de hoogteregelklep en breng de luchtveer onder
spannrng.
De lucht moet, met de hefbcom (23)
uit de klep kunnen stromen.

beneden de horizontale stand N, vrij onder

Wanneer de luchtstroom voldoende is, maar de hoogteregelklep is niet in
luchtveer op de juiste hoogte te houden, kan dit het gevolg zijn van een
filter of flexible leiding van hoogteregelklep naar expansieketel en van
aan expansieketel, luchtveer of aansluitingen, alsmede de verbinding
expansieketel en luchtveer.

Onde,rhoud
Voor een beschrijving van het onderhoud van de luchtveren zie onder het hoofd
,,Controle en afstelling".

staat de
verstopt
lekkage

tussen
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DE UITSCHUIFBALK

Be'schrij ving (Afbn. 25 en 26).
Opleggers, welke speciaal bestemd zijn voor het vervoer van lang materiaal, zijn
voorzien van een uitschuifbare hoofdligger of uitschuifbalk (H ) , welke kleiner in
doorsnede is dan de andere. Deze kan nimmer geheel uit de hoofdligger geschoven
worden, daar nok A tegen de aanslagbout B stoot. D'eze bout is in de meeste gevallen
door de vloer bedekt.
De glilplaten C dienen ter geleiding van de uitschuifbalk. Door het gat D wordt de
grendelpen aangebracht, die zowel door hoofdligger en achterbalk loopt om de
uitschuifbalk in uitgeschoven toestand te borgen. Gat F dient voor de vergrendeling
bij ingeschoven toestand.

ffilllil
1|l
L*-ll i

E@
Afb. 25.

A. Nok
B. Aanslagbout
C. Gliyplaten
D. Gat grendelpen (uitgeschoven

Doorsnede uitschuifbalk.
E. Kleminrichting
F. Gat grendelpen ( ingeschoven stand )

G. Knevel, kleminrichting
stand ) H. Uitschuifbalk

Tenslotte is er een kleminrichting E aangebracht, welke dient om het springen van
de uitschuifbalk tegen te gaan. Door aan 

- 
de handgreep G te draaien wórdt de balk

dus stevig vastgeklemd. De kabel voor de verlichting in de achterbalk loopt meestal
via een trommel en een ophanghaak en is aan de uitschuifbalk aangesloten door
steker en stekerdoos, waarvoor een verdere beschrijving overbodig is.

'i.:

ii,
r$;:

*Al

ffi

f,
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A.fb. 26. Uitschuifbalk.



DE ELECTRISCHE INSTALLATIE
Algemeen

Het electrisch systeem van de oplegger y"r-dt met dat van de trekker verbonden

ofwel automalisch door de koppeiing 
-ofwel door steker en stekerdoos.

De automatische aansluiting bestaat uit vier contactveren in de 
- 
koppelschotel, een

contactblok, *.àr"l a"r a"ungesloten kunnen worden markeerlichten, achterlichten,

,tooli.ht"rr, ,r.r--"ibordverlicÈting en richtinglampen (knipperlichten ) .

il;; d""ri.rtii"glampen en stoplic"hten feller Àoetén branden dan de overige verlich-

urrj""l"-enterr: i;;;i"n d"r" dun ook uitgevoerd met lampen Yg1r respectievelilk 15 en

iò "Wutt, terwijl de andere lichtpunten voorzien zijn yal 5 Watt-lampen.
S;*;ù;' opleggers zijn uitgerust met breedtelichten, al dan niet met een schakelaar

te bedienen. Voor sommige" landen zijn deze breedtelichten nameliik voorgeschreven.

ó"k i' N"a.rland moet tri"" deze ro"r"n, indien de oplegger breder is dan de trekker.

Contactveren.
De contactveren zijn gemaakt van verenstaal en geisoleerd door rubberh oezen. Voor
aansluitingen van àe 

"contactveren en qontqglringen, zie het hoofdstuk ,,De automa-

il;À; D n-f<oppeling" onder het hoofd ,,Electiische aansluitingen". Voor aanslui-

tingen van de càntuAfir"t"tt en contactringen, zie Afb. 27.

Riirichting

@
Afb. 27. Contactveren (oPlegger)
met correspondenende contactringen

Contactbtrok en verdeeldoos.
Het contactblok vraagt geen ander onderhoud dan een regelmatige controle van de

verbindingen. Controlàer-regelmatig of de draden nog qo"d. vastzitten in het contact-
blok. Bil "wagen" waar de Èedradiig waterdicht alsmede olie- en benzinebestendig is

"itg""""rd, 
iiin d" contactblokken in- waterdichte verdeeld ozeî gemonteerd. Het deksel

hiervan i, -"i t*"" vleugelmoeren op de doos bevestigd met daartussen een pakking.

Controleer na opening of de pakking nog in goede staat verkeerd. Zono'dig Ver-

nieuwen.

(trekker).

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
aan contactveren

Omschrijving

59
59r
56
)/
58
74
73

1

1

I
1

2
3
4

achterlicht links en nummerbordverlichting links
achterlicht rechts en nummerbordverlichting rechts
breedtelicht links
breedtelicht rechts
stoplicht links en rechts
richtinglamp rechts
richtinglamp links
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Weerstand,en.
Wanneer de trekker van een 24 V of 12 V electrische installatie voorzien is en de
oplegger respectievelijk van een 12 V of 6 V installatie, dan dient een weerstand in
het electrisch systeem opgenomen te worden.
DAF levert hiervoor weerstandskastjes (Afb. 28) . Aan de buitenzijde staat ?a1-
gegeven voor welke omschakeling het kastje bestemd is, b.v. 1216,V of 24112 V.
De getallen tussen de aansluitingèn geven het aantal Watt's aan, waarvoor de weer-
stand bestemd is, b.v. de twee getallen 15 duiden op de aansluitingen voor richting-
lu-p links en rechts. Het getal 40 9p _h"_t stoplicht, 1 maal hnÈs QA Wart) J"I maal rechts (20 Watt), samen dus 40 Waft. Óe andere getallen van 10 Watí zij,n
dus bestemd voor de achterlampen, breedtelichten of n,,r*ir"rbordverlichting.

l

Stekers.
DAF levert twee typen
geven is:

Afb. 28, Weerstandkas,tje,

5-polige stekers, ten eerste volgens Afb. 29, waarin aange-

@
A.fb. 29. vijf-polige steker, fabrikaat Scintex en scintilla.

IrnftEltr

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
in steker Omschrijving

74
73
59

59r
59

59r
56
57

:

1

95
10

10

r0
10

10

10

62
69

richtinglamp rechts
richtinglamp links
achterlicht links
achterlicht rechts
nummerbordverlichting links
nummerbordverlichting rechts
breedtelicht links
breedtelicht rechts
stoplicht links en rechts
MASSA
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en ten tweede volgens Afb. 30, waarin aangegeven is:

@
Afb. 30, Viif-polige steker, fabrikaat Bosch, Hella en |aeger.

Markerings-
kousnummers

Aansluitnummers
in steker

Omschrijving

59
59r
56
57
58

74
73

58
58
58
58
54
3r

58 midden
52

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

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

Stopachterlicht.
De iu-p,"tt, welke in de stopachterlichten gemonteerd worden, ziin de zgn. duplo-
lampen,- dit is een lamp met lwee gloeidradèn. De demontage en montage van deze

lampen is zeer eet vondig en behoeft geen nader beJgog. Bii de ingebouwde stop-
achierlamp dient het schroefje in de rand uitgeschroefd te worden, waarna men met
behulp 'uan een schroevendraaier het glas kan verwijderen.

Vervanging van lampen.
De lamptypen ziin:

breàdtelichten 5 W
nummerplaatverlichting 5 W
stoplichl (aparte lamp) 15 W'
acÉterlicht (aparte lurnp ) 5 W,
stopachterlicht (gecombineerd), duplo-lamp 2015 W
ricÉtinglampen 15 W
benzinèboréverlichting 15 W
kastverlichting 15 W

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

Bedrading.
De bedrading is een van de belangrijkste oorzaken van storingen.- Ter bescherming;

zijn daarom óe draden in 54" pijpen gelegd, die van het contactblok naar de diverse
lichtpunten lopen. De pijpen zijn ook _Yel Yan lrlastic.
Een'schema .rur de Uóai'àaing toont Afb. 31. De in deze Afb. gestippelde leidingen
en ornamenten zijn de toevoégingen op het normale standaard-schema.
Bil opleggers -o"i de verbindingskabel iussett voorzijdg oplegger en achterkant cabine
ntíttri"n J"2,30 meter lang zijn, dit om te voorkomen, dat de steker uit de stekerdoos
schiet tijdens het nemen van een bocht.
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Afb. 31. Bedradingsschema (d" getrokken

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

kellicht, bandenverklikkers of zand-
strooiers

@
liinen betreffen het stand,aard-schema).

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

Storingen en hun oplossirg

Daar de oorzaken van storingen in de electrische ins,tallatie van zeer uiteenlopende
aard kunnen ziin, zullen hieronder alleen richtlijnen worden gegeven voor het
opzoeken en oplossen van de storingen:

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

Eil opleggers kan de storing gevonden worden in de automatische koppeling.
Zie onder ,,Electrische aansluitingen" van het hoofdstuk ,,De automatisché DAF-
koppelirg".
Controleer of de lampen niet stuk zijn of los in de fittingen zitten.
De stopachterlichten bezitten eveneens een massakabeltje. Zie dit eveneens rla.
Controleer de aansluitingen in de contactblokjes. Draai alle schroeven goed vast
en let er vooral op, dat de naakte s,troomvoerende draden geen contact (massa)
maken met het chassis.

Zit er nu desondanks toch nog storing in het electrisch systeem dan zal de fout
moeten zitten in de bedrading zelf. Een van de draden maakt dan sluiting met
het chassis of met een andere draad of is gebroken. Spoor deze fout op doór de
bedrading door te laten meten, te beginnen aan de achterzijde en gaànde naar
de voorzijde van de oplegger.
De oorzaak kan ook liggen in de stekerdoos.
Bii storingen in het stoplicht kan de oorzaak ook zitten in de hydraulische r€r1-
cilinder (trekker), die bediend wordt door het rempedaal: immers bij een bepaalde
oliedruk wordt er contact gemaakt, zo'dat de stoplichten gaan branden.
In geval van een mechanische stoplichtschakelaar kan speling in het mechanisme
de oorzaak zijn.
Controleer of de houdertjes in de stekerdoos of stopcontact niet te ver uit elkaar
staan.
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Onderhoud

De verbindingen moeten schoon zijn en goed vast zitten.

- Controleer of alle verbindingsschroeven met veerringen geborgd zijn.

- Onderzoek de bedrading op plaatselijke beschadiging en vermijd dat de draden
Ios hangen.

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

- Bil opleggers met automatische lichtaansluitingen dienen de contactveren en contact-
ringen (koppelpen) goed schoon gehouden te worden.

- Zorg er voor dat de beschermende rubbermantels niet met vet, benzine of olie
in aanraking komen, daar deze rubber aantasten,
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WIELREMMEN

De DAF-remplaat 16%" X 6" hydraulisch

Beschriiving (Afb. 32) .

Deze remplaat is voorzien van twee hydraulische wielremcilinders (5 ) , die voor en
achter tegen de remankerplaat zijn bevestigd. Het handremmechanisme als dit
gemonteerd is - is geheel gescheiden van het hydgulisch systeem en wordt mecha-
nisch bediend en bestaat uit een kniehefboom ( 1 5 ) , een handremring (8 ) en vier
drukarmen (6), die scharnierend aan de ring zijnbevestigd en met de gevorkte einden
tegen de excentrische pennen (2) van de remschoenen aanliggen. Twee lange trek-
.ret"tt ( 11 ) zorgen er voor dat de remschoenen na het remmen vrijliggen van de
remtrommel. Hei bedienen van de handrem geschiedt door de kniehefboom (15), welke
verbonden is met een stangenstelsel, aan te trekken.

A,fb. 32,

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

DA,F-remplaat 16%" X 6" hydraulisch.
7. Scharnierpen 14. Stelschroef
8. Handremring 15. Kniehefboom

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

Afstelling van de reÍnmen.

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

Krik het af te stellen wiel omhoog tot dit juist vrij van de grond is.
Geef het wiel een voorwaarts draaiende beweging en centreer de remschoenen in
de remtrommel door het rempedaal in te trappen.
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SteI de remschoenen zodanig af, dat de schoenen vast liggen tegen de remtrommel.
Dit kan geschieden door de gekartelde stelmoer (14) -te verdraaien met de stelbout
(Utl HDlopleggers) of met éett schroevendraaier of -dergelijke na het stgfplaatje
in de te*à.rkéiplaat te hebben uitgelicht (bij de andere typen opleggers).

De gekartelde stelmoer (14) dient- nu zover teruggedraaid te worden, dat de reln-
scholn juist geheel vrÍi ligt van de remtrommel.

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

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

De remplaat 400 X 120 hydraulisch

Beschriiving (Afb. 33) .

De remschoenen van dit type rernplaat zijn van het zgn, ,,zwevende schoen"-type.
Deze remschoenen hebben dus geen vaste lagerpunten. Aan de ene ziide bevindt zich
tussen de remschoenen het in- of bilstelmechanisme (onderzijde Afb. 33), terwijl aan
de andere zijde de hydraulische wielremcilinder (bovenzijde) ziin plaats. heeft. Het
in- of bilstelmechanisme bestaat uit een stelbout met wigvormig uiteinde 

_ 
en twee

geleidestukken en dient voor het afstellen van de remschoenen. Ook kan een handrem-
mechanisme gemonteerd zijn.
Dit handremmechanisme bestaat uit een verticale trekarm en een horizontale drukarm.
Aan de trekarm is de handremkabel bevestigd. Aan de zijde van de wielremcilinder
zijn twee korte trekveren aangebracht, welke dienen voor het_ vrijtrekken van de
rémschoenen na het remmen. Dezelfde functie heeft de lange trekveer aan de andere

Afb. 33, Remplaat compleet 400 X 120 (uitvoering met handrem).
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zijde. Het bij- of afstellen van de remschoenen mag _alleen _geschieden met behulp
.ré.r het afsteimechanisme, recht tegenover de wielremcilinder. De stelmoer is voorzien
van kartels, welke vallen in overèenkomstige groefles van de remankerplaat, dit ter
borging van de stelmoer. De stelmoer is tegen verlies geborgd door een splitpen.

Afstelling van de renunen.
Het af- en bilstellen van de remplaat dient uitsluitend te geschieden met behulp v?n
de verstelbaré stelbout, welke zich aan de achterzijde van de remplaat bevindt recht
tegenover de wielremcilinderaansluiting, door de stelmoer te verdraaien.

Het remsysteem dient eerst geheel ontlucht te worden. Ga daarna als volgt te werk:
Zet het voertuig van de rem.
Blokkeer het wiel dat niet bijgesteld wordt.
Het af of bij te stellen wiel moet vrij van de grond ziin.
Geef het wiel een voorwaarts, draaiende beweging en draai de stelmoer zoveÍ
rechtsom, dat de remschoenen het wiel doen stoppen en daarbil de stelmoer niet
verder aangedraaid kan worden.
Draai de sielmoe r vooÍzichtig terug, totdat de remtrommel iuist vrii loopt van de

remschoenen.
Borg de stelmoer met de splitpen.
Opmerkingl Wanneer de stelmoer niet verder meer kan worden aangedraaid en

remtrommel nog vrijloopt, dan moeten de remvoeringen noodzake-
lijkerwijze vernieuwd worden.

De remplaat 16" X 1rÀ" hydraulisch

Beschriiving (Afb. 34) .

De remschoenen van deze remplaat worden door een wielremcilinder of door een
mechanische handremconstructie in werking gesteld. De beide remschoenen en
voeringen zijn aan elkaar gelijk en kunnen zowel boven en onder worden gebruikt.
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De remschoenen zijn,,zwevend" gemonteerd, dus van het zelÍ,centrerende type. Zoals

;; e" afteelding Éli;kt, bevindt iirt de wielremcilinder boven en de afstelinrichting
orrd"r. In werkàlijklreid is de remplaat altijd een_ kwart slag gedraaid gemonteerd,

dus een ,e-schoón zit boven en een onder (d" rechtse_ op de afbeeldil_g ) . De

,"-r.h*nen worden op hun plaats gehouden door twee trekveren. Het afstellen van

d; wielremmen dient uitsloit"nd en alléén te geschieden door het verdraaien van de

i*"" stelbouten (1 en 2 in Afb. 35) r welke de gekartelde stelmoeren (te -zien onder

i" AfU. 34) verdraaien van de remafsteller. De afstandsbouten, welke in het midden

rur elke remschoen gemonteerd zitten, dienen voor het evenwijdig_ stellen van de

,e*schoenen t.o.v. de- remtrommel. Dit evenwijdig afstellen dient echter alleen door
à. 

- 
d"ul"t te geschieden, aangezien hiervoor speciaal gereedschap_ benodigd is. De

Àydtuulische 'r'Ii"lr"-cilinder iJ gecombineerd met een mechanische handrembediening.

Au" de buite nzijde van de remplaat is de wielremcilinder kenbaar aan het tuitvormige
oedeelte dat er uit steekt, met de aansluiting van de hydraulische leiding en de

f,urrdt"*hefboom, welke er uit steekt. Tildens het remmen wordt door de druk van
àe hydraulische vloeistof een plunjer gml-aag gedrukt, {i" .dut op ziin beurt mechanisch

de twee drukpennen van de wielremcilinder uit elkaar drukt, waardoor de remschogngg
gàu" aanliggen. Bii gebruikmaking- van de handrem wordt de plunjer nu m€chanisch,

ilp.v. met Èfdtu,,rliéche druk, naar-beneden gedrukt, waarna de werking verder precies

hetzelfde is.

Afstelling van de remmen (Afb. 35).

x
^

Afb. 35, Afstellen van de wielrenunen.

Het afstellen van de wielremmen dient zéér nauwkeurig en punt voor punt te geschie-
den. Ga te werk als volgt:
1. Controleer of de handremhefboom in de wielremcilinder voldoende speling heeft.

Is dit niet het geval, maak dan de handremkabel los van de hefboom.
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2. Krik het betreffende wiel op en geef het een voorwaarts draaiende beweging err
bedien het rempedaal, teneinde de remschoenen in de remtrommel te centreren en
laat het rempedaal weer los. Bij een volgwagen met luchtdrukremmen (met af.ge-
koppelde voorwagen) kan men ook de hefboom van de remkrachtregelaar enige
malen vanuit de stand ,,Lòsen" naar ,,Leer" en 'terug zetten, onder voorwaarde
dat de lucht in de voorraadketel voldoende spanning heeft.

3. Draai de beide stelbouten ( I en 2) van de remaf steller geheel terug ( linksom
draaien ) .

4, Draqi nu eerst de bovenste stelbout ( I ) zover rechtsom, dat de bovenste rern-
schoen het wie.l . doet stoppen. Controleer, voór men de bovenste stelbout rechtsom
draait of de onderste steibout (2) volledig teruggedraaid (linkso.n) i..

5. .Draai nu pas de onderste stelbout (2) zover rechtsom, dat ook de onderste rerrì-
,, schoen tegen de remtrommel aandrukt (voelbaar).

6. Thans moeten beide stelbouten gelijktiidig en geleidelijk zoveel ,,tikken" worden
teruggedraaid, r dat de' remschoenen juist vrij van de remtrommel zijn en het wiel
vrij kan draaien.
Waarschuwingl Afstelling in een

grote schade' aan

Afstellen van de handr€rl.
Alvorens de handrem af te stellen moeten eerst de wielremmen worden afgesteld, zoals
hierboven beschreven. Ga daarna als volgt te werk: '

1. Beweeg de handremhefboom in de wielremcilinder van de remplaat af, totdat een
aanslag wordt gevoeld en zet de hefboom daarna iets terug.

2, De handremkabel moet nu, door verdraaien van de gaffel, zodanig worden gesteld,
dat de koppen precies, in de ogen van de gaffel en handremhefboom valt. Vet de
koppen licht ih. Controleer de maat van hart koppen tot remplaa t (17 ,5 mm ) .

De DAlt-remplaat mechanisch (S-nok) 16r/2" X 6"
Beschrijving (Afb. 36).
De remplaat is voorzien van een remvoering, welke in het midden 18,5 mm dik is
en naar de uiteinden afloopt tot minimaal 6,5 mm. D'eze remvoering heeft dus een
grote levensduul. Op de afbeelding ziet men aan de onderzijde de lange nokkenas
met aan het rechter uiteinde de fijnregelaar (voor het afstellen van de remmen) 

"r,aan het linker uiteinde de S-nok, welke tussen de twee uiteinden van de rccrrr-
schoenen zit. Het bilstellen van de remmen kan zeer nauwkeurig geschieden met
behulp van de verstelbare fijnregelaar (Afb. 38). Aan de andere zijde van de rern-
plaat, recht tegenower de S'flok, zijn twee remqchoenen opgehangen aan twee terrr-
ankerbouten. De S-nok loopt op tegen de rollen, welke aan hèt uiteinde van de
remschoenen tussen de twee remschoenruggen gemonteerd zijn (opi Afb . 36 zichtbaar
links en rechts van de S-nok) . De remplaat kan voorzien worden van een handrem-
bediening._Aan de fijnregelaar wordt dan een tweede hefboom bevestigd (Afb. 37),
waaraan de kabel van de remopzetter bevestigd is. De drukstang van de remcilinder
is rechtstreeks bevestigd aan de filnregelaar. De twee remschoenen worden na het
remmen vrijgetrokken door een trekveer (zie Afb. 36).

Afstelling van de remmen.
Het af- of bilstellen van deze remmen kan alleen geschieden met behulp van de
fi;nregelaar en dient als volgt te geschieden:

Krik het wiel aan de juiste zijde omhoog, zodanig dat wiel met band juist vrij
kan draaien.

- Zet de wagen van de rem.

- M'aak de bevestiging van de fi;nregelaar aan de remcilinder los.
De filnregelaar moet nu in een dusdanige stand gezet worden, dat het gat aan
het uiteinde van de fijnregelaar precies gelijk valt met het oog van de gaffel op
de remstang van de remcilinder.
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andere volgorde dan hierboven verno€md, kan
de remschoenen en remtrommel veroorzakenr



Afb. 36, Remplaat compleet met remsleutel.

Afb. 37, Remsleutel met handremhefboom.

Afb. 38. Afstellen v€rn de remsleutel'
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Bii deze stand van de filnregelaar liggen de remschoenen vrij van de re rl-
trommel. Dit kan men controleren door de filnregelaar te bewegen en het wiel
met de hand te draaien.
De remstang moet met de hand zover licht naar achteren gedrukt worden, dat
geen vrije slag meer gevoeld wordt.
De_ filnregelaar moet nu bijgesteld worden, door het busje (Afb. 38) om het
zeskant in te drukken met de ring- of steeksleutel, waarna men de boutkop kan
verdraaien en zodoende ook de worm inwendig.
Stel de fijlregelaar zodanig af, dat de remschoènen iuist vrij liggen van de reÍr-
trommel. Controleer dit door het wiel met de hand te draaien.
Controleer na het bijstellen of de borging - in de vorm van het busje - wederom
om het zeskant van de boutkop valt.

Algemene storingen

Slepende remmen.
Onjuiste afstelling van de remschoenen. Stel opnieuw af.
Onvoldoende remschoenspeling. Stel cie remschoenen opnieuw af.
Onjuist (tu dikke) remvoeringen gebruikt. Laat de 'ubotg.rchreven remvoering
aanbrengen.
Restdruk in het hydratrlisch systeem te hoog. Waarschurv onmiddellijk een dealer.?- De druk in de luchtdrukremcilinder valt te langzaam weg na bekrachtiging van de
remmen. Laat dit onmiddellijk onderzoeken.
Losse of beschadig4" wiellagers. Vervang de lagers, bij een dealer of stel ze af..-- Wielremcilinder defect. Waarschuw een dealer.
Vuil in de wielremcilinder door een gescheurde stofhoes om de handremhefboom.
Laat de betreffende delen reinigen en vervang de stofhoes.
Remleiding verstopt of gekneld. Vervang de- remleiding.
Vuil in de remvloeistof . Laat het hydiaulisch systeem reinigen en ververs de
remvloeistof.
Rubberdelen uitgezet- door aanraking met minerale olie. Reinig het remsysteem
en laat de beschadigde delen vervangen.
Defecte hoofdremcilinderklep. Laat dè dealer dit repareren.
Trekveer rempedaal -zwak of gebroken. Vervang dó veer.
Onjuiste rempedaalafstelling. Stel opnieuw af.
Zwakke of gebroken trekveren vàtt de remschoenen. Vervangen en opnieuw
afstellen.
De remankerplaat zit los. Zet deze weer vast.

'-r De remschoenen klemmen om de ankerbouten of afstandsbouten. Laat dit coo-
troleren.
Onjuiste remcilinderafstelling. Stel de slag opnieuw af.
Handrem niet geheel vrijgesteld. Controlèer-dit.
Handremmechanisme in de remplaat klemt. Laat een dealer dit verhelpen.
De nokkenas blijft hangen in zijn lageringen. Smeer deze door.

Blokkerende remmen.
Remvoering plaatselijk vet. Schoonmaken of vervangen.
Geen originele remvoering gebruikt.

-J Onjuiste afs,telling van de remschoenen. Opnieuw afstellen.
Ovale remtrommels. Laat deze uitdraaien óf .r"t.rangen.

Geen of slechúe, remwerking.
Lucht in het remsysteem. Zie onder het hoofd ,,Cntluchten van de wielremmen".
Lek in het hyllraulisch systeem. Spoor het lek of 

"tr 
laat het betreffende onderdeel

vernieuwen. Ontlucht eventueel het systeem.
Lekke zuigercup in- hoofd- of wielremcilinder. Laat de cup vervangen.
Onvoldoende remvloeistof aanwezig en daardoor lucht in het hydràulisch systeem.
vul de remvloeistof bij en ontluch-t de wielremmen.
Abnormale remschoenspeling. opnieuw afstellen.
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!- Versleten remvoering. Indien mogelijk bijstellen of de voering vervangen.
-J Vette remvoering. Indien mogelijk ontvetten, anders laten vernieuwen.
r- Verkeerde of losse remvoering. Vervangen of vast laten maken.

-J Gebroken of losgeraakte bijstelbout. Laat deze vervangen.
-- Losgewerkte remschoenen, remtrommel, remankerplaat, veerstroppen of veerschom-

mels. Laat een dealer onmiddellijk de oorzaak opsporen.
Teveel vrije slag van de remcilinders. Stel deze opnieuw af.
Remtrommel te ver uitgesleten of uitgedraaid. Vervang de remtrommel.
Versleten S-nok of te ver gesleten rollen van de remschoenen. Laat de betreffende
delen vervangen.

Rem,nlen blijven na het remmen vastzitten.
Bij hoofdremcilinder ontbreekt vrije s,lag. Laat de slag opnieuw af stellen.
Compensatieopening (ontluchtingsopening) in hoofdremcilinder verstopt. Laat een
dealer dit nazien.

* Vuil in de remvloeistof. Spoel het remsysteem door en vervang de remvloeistof.
Ontlucht vervolgens het gehele remsysteem. Ook kan de oorzaak zijn het gebruik
van slechte remvloeistof.
De plunjer in de wielremcilinder bil remplaten 16" X 4%" bli;ft hangen door vuil.
Laat een dealer de wielremcilinder reinigen.
Onjuiste afstelling van de remschoenen. Opnieuw afstellen.
Zwakke of gebroken terugtrekveer. Vervang de veer.
Losse of defecte wiellagers. Laat een dealer hier direct naar kijken.
Losgewerkte remankerplaat of remtrommel. Opnieuw vastzetten.
Zeer slechte smering van de nokkenas. Controleer dit en smeer door.
De filnregelaar (bij nokkenremmen ) klemt in het aangrijpingspunt van de rern-
cilinder. Schoonmaken en invetten. Smeer ook de filnregelaar door.
Verstopte remventielen. Laat een dealer dit nazien.
De remschoenen klemmen om de ankerbouten. Laat een dealer dit onderzoeken.

De remmen mak,en lawaai of klapperen.
De lagerbussen in de remschoenen zijn uitgeslagen. Laat deze bussen vernieuwen.
De ankerbouten zijn losgeraakt of verbogen. Weer vastzetten en borgen of yeÍ-
nieuwen.
De remvoering is losgewerkt. Laat deze weer vastzetten.
De remtrommel is niet zuiver rond. Mug niet meer dan 0,2 mm onrond zijn.
Uit laten draaien of vervangen.
Vet of remvloeistof op de remvoering. Repareer het lek; reinig of vervang de
remvoering.
Vuil in remvoering-klinknagelgaten. Reinig de schoenen met een staalborstel.
Zand, stof of metaaldelen tussen remtrommel en remvoering. Maak deze onder-
delen schoon.
Remschoenen, remtrommel of remankerplaat verwrongen. Laat dit controleren.
Gebroken trekveer van de remschoenen. Laat de veer vervangen.
Losse verbindingen van het handremmechanisme. Laat dit vastzetten en opnieuw
afstellen.
Gebroken bijstelbout. Vervang deze.
Defecte of loszittende nokkenas. Repareer of vervang de betreffende delen.

Ontluchten van de wielremm€n
Dit dient met twee lnensen te geschieden. Een voor de ontluchtingsnippel en één
voor de bediening van het rempedaal. Ontlucht eerst de hoofdremcilinder en leidingen,
alvorens de wielremcilinder te ontluchten.

Neem een rubber slangetje, druk dit met het ene einde op de ontluchtingsnippel
van de wielremcilinder, terwijl het andere einde in een gedeeltelilk met rem-
vloeistof gevulde glazen pot of fles onder het vloeistofniveau wordt gedompeld.
Draai de ontluchtingsnippel los.
Controleer of de remvloeistoftank voldoende is gevuld (minstens 3 cm onder de
rand ) "n 

vul zonodig bij.
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Breng het hydraulisch systeem onder druk d.m.v. het rempedaal en houd het
rempedaal ingetrapt.
Sluit de ontluchtingsnippel en laat daarna het rempedaal weer los.
Ga door met het onder druk brengen van het hydraulisch systeem, zoals hier-
boven beschreven, totdat geen luchtbellen meer met de remvloeistof meekomen
en de remvloeistof dus ononderbroken uit de nippel in de fles stroomt.

Opmerkingl De door ontluchting verkregen remvloeistof mag nimmer, in verband
met de hierin aanwezige lucht, direct gebruikt worden om het r€Itl-
systeem bij te vullen,
Na het intrappen van het rempedaal eerst
dichtdraaien en daarna het rempedaal loslaten,
aangezogen zal worden.

S-nok oploopt licht invetten.
slag van de remcilinder niet te groot is: in dat

de ontluchtingsnippel
daar er anders lucht

Onderhoud en controle

Controleer regelmatig elke 1500-2000 km de afstelling van de remschoenen.
Eveneens de werking van de handrem en de scharnierpunten hiervan. Smeer een
eventuele handremkabel eens per maand door met afgenomen remtrommel, om
het overtollige vet te verwijderen.
Draaipunten of scharnierpunten van deze remplaten invetten met Molybdeen
disulphide (MoS2) vet.
Controleer 'regelmatig het peil van de
HD(SAE 70RI) remvloeistof.

remvloeistof en vul zonodig bij met

Laat elke 30.000 km de remtrommels en remvoeringen controleren. Bij de hydrdu-
lische remplaten eveneens de wielremcilinders.
Controleer ook regelmatig of de contramoeren van de stelbouten niet losgeraakt
zijn, evenals de stelbout zelf (afstelmechanisme) en de afgeschuinde geleidestukken
op sliltage.

Speciaal voor de mechanische wishgmmen (S,nok) geldt nog!

Smeer iedere 1500-2000 km de lageringen van de nokkenas door, via de twee
smeernippels en smeer de fijnregelaar door via de smeernippel.
Ook de lagerbussen in de remschoenen om de remankerbouten moeten gesmeerd
worden en wel om de 10.000 km. Niet te veel vet gebruiken daar anders de
remvoeringen vet slaan.

'- Eveneens de rollen waartegen de
Na elke 2000 km nagaan of de
geval de remmen bijstellen.
Na ca. 30.000 km en vervolgens iedere 10.000 km de toestand van de r€tn-
voeringen nagaan.
Laat na 30.000 km en verder iedere 10.000 km controleren of de lagerbussen in
de remschoenen en om de nokkenas niet zijn uitgeslagen; in dat geval direct
vernieuwen.
Controleer de S-nok en de oplooprollen op slijtage als de remplaat voor inspectie
gedemonteerd is.
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NAVEN
Beschriiving

De naven welke op DAF-opieggers gemonteerd worden, kunnen we in drie groepen
verdelen, wat betref t de opsluiting van de kogellagers en wel:

A. Afbn. 39 en 40. Borging d.m.v. een kroonmoer (6) met splitpen (7).
B. Afb. 41. Opsluiting d.m.v. een opsluitmoer ( 10) met borgpen (9) , een borg-

plaat (8) met gaatjes, een contramoer (6), welke geborgd wordt door een borg-
plaat (7),welke orngeslagen wordt om de contramoer. Gebruikelijk bij de lichtere
assen.

C. Afbn. 42 en 43. Borging d.m.v. een opsluitmoer (7) met borgpen (6), een
borgplaat ( 5 ) met gaatjes en een contramoer (3 ) . Gebruikelijk bij zwaardere
typen assen.

l

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

J\fb. 39, Naaf-doorsnede.
6. Kroonmoer
7. Splitpen
8. C,rp, buitenste lager
9. Naaf

10. C.tp, binnenste lager

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

Afb. 10. Naaf (gemonteerd).
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A,fb. 11. Doorsnede naaf

1. Naafdop 6. Contramoer
2. Borgring 7. BorgPlaat
3. Cone, buitenste lager 8. Borgring
4. C,rp, buitenste lager 9. Pen, stelmoer
5. Naaf 10. Stelmoer

(type B).
I 1. Vetkeerplaat
12. C,rp, binnenste lager
13. Cone, binnenste lager
14. Aslichaam
15. Oliekeerring

De afmetingen van de ro,llagers zijn afhankelilk van het draagvermogen van de as.

Om te ,rooiko-"r, dat vet i" de iemplaat komt (vette remvoeringen) it achter het

binnenste rollager (het grootste) een vetkeerring aangebracht. -Bij d9 naven volgens

Afbn.41 en 4i wordt hiervoor een oliekeerring gebruikt, terwijl bij de naven volgens

Afb. 39 twee soorten afdichtingen toegepast woiden; ten eerste een stalen ring ()?)
rnet groef waarin de stalen afaichtriné 

-( 
16 ) past; ten tweede een stalen ring (4) ,

*u"ró*heen drie nylon afdichtringen (1, 2 en 3) geklemd zijn.

Storingen
Warmtropen van de naaf.
Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

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

Verdere súorringen.
De vetkeerring lekt. Hierdoor komt vet in de remtrommel, waardoor de r€lll-
voeringen vet zullen slaan. Laat een nieuwe vetkeerring monteren.
Een .ràn de lagers gebroken of een rol ervan. Laat het betrokken -lager zo snel

mogelijk ',.r"rrruÀgen, 
-daar 

anders ook de astap beschadigd zal worden.
Er ls vuil tussen de rollen van het lager gekomen.
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Opmerking:'Controleer het rollagernummer
het oude exemplaar opdat het
verband met het toepassen van

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

dat van
Dit in

1.

2.
3.
4.
5.
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Afb. 42.

Ingelaste plaat 6.
Gleuf voor borgring 7.
Contramoer 8.
Bout 9.
Borgring 10.

\/ ,r.

ti

,r.\
Doorsnede naaf (typ"

Pen, stelmoer
Stelmoer
Cone, buitenste lager
Crp, buitenste lager
Vetkeerplaat

c).
1 1. Naaf
12. Cnp, binnenste lager
13. Oliekeerring
14. Cone, binnenste lager
15. Aslichaam

fsteltren van de wiellagers volgens Afb. 39

Krik het wiel aan de juiste zijde zover omhoog, dat de band juist vrij is van de
grond.
Licht de verende borgring (14) met behulp van een schroevendraaier uit de gleuf.
Schroef de naafdop (5) uit de naaf met de naafdopsleutel.
Verwijd"rtd" splitpen (7) uit de kroonmoer (6).
Zet het voertuig van de rem.

Geef het wiel een voorwaarts draaiende beweging en draai de kroonmoer (6 )
zover aan, dat de draaiende beweging van het wiel iets, stroever begint te worden.
Draai de kroonmoer (6) niet te vast aan, daar dit beschadigingen aan de loop-
banen van de lagers tengevolge zou kunnen hebben.
Draai dan de asmoer (6) Llp slag (% zeskant) terug, totdat een
gleuven in de kroonmoer (6) tegenover een van de twee kruisgewijze
geboorde splitpengaten is gekomen.

van de zes
in de astap
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Afb. 43, Naaf ( genr,onteerd ) .

Tik alvorens de splitpen (7) aan te brengen met een hamer ter plaatse van het
buitenste lager licht op de naaf, waardoor dit lager bij eventueel klemmen weer
vrijkomt.
Druk de naaf in de lengterichting van de as heen en weer voor controle op
axiale speling.
Breng de splitpen (7) vanaf de bovenzijde aan, waarbij de kop juist in een van
de glèuven van de asmoer moet komen te liggen. De uiteinden van de splitpen
daarna uit elkaar drijven.
Vul de naafdop (5) voor ca. % deel met nieuw vet en monteer deze, waarna de
borgring (14) aangebracht wordt. Het ene omgebogen einde van de b-orgring {\4)
kan dan door de beide tegenover elkaar liggende gaatjes in de naaf en naafdop
gevoerd worden.
Tenslotte nogmaals nagaan of het wiel soepel en geruisloos loopt. Het moet lang-
zaam schommelend tot stilstand komen.

Afstellen van de wiellagers vo,lgens Afbn. 4l en 42

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

Bij de afstelling van dit type naven dient men de borgmoer (10 in A,.fb. 4l en 7 in
Afb. 42) een rlz to't rls slag terug te draaien, na het aandraaien van de borgmoer.
Het wiel moet licht draaien en zeker niet aanlopen.
Bii dit type naven mogen alleen de rollagers goed ingevet worden en nog wat vet
in de naafdop. Verder dus de naaf niet met vet opvullen. Indien de rollagers juist
zijn afgesteld, breng dan de borgring (8 in Afb. 4l en 5 in Afb. 42) aan.
De lip hiervan moet in de gleuf van de astap vallen, terwijl in één van de g:ratjes
van de borgring de borgpen moet vallen, welke in de borgmoer bevestigd is.
Eventueel d" borgmoer- nog iets losser draaien. Denk er Eran dat het beter is een
rollager iets te los-af te stellen dan te vast; Breng na het aanbrengel v1l de borgring
de bórgplaat en/of contramoer aan (7 en 6, in Afb. 4l en 3 in Afb. 42) .

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

Controleer op geregelde tijden het warmlopen van de naven.

Eveneens de speling van de lagers. Eventueel opnieuw afstellen.

Zorg er voor dat niet te veel vet in de naaf gedaan wordt, daar dit een moeiliiker
loof en stijgende warmteontwikkeling geeft.
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VEREN, ASOPHANGINGEN EN RUBBER HULPVEREN

Vaste asconstructie (type AA)
Beschrijving (Afbn, 44 en 45).
Vaste of doorlopende assen worden aan het chassisraam bevestigd d.m.v. tweeveerpakketten, die in lengterichting 

_ 
van de wagen aan het chassis"raam bevestigdworden. Het midden van Éet ,r""rpàkk"t is beves"tigd uun à;-.; d.m.v. veerstroppen.Het voorste eind is d.m.v. een veeroog gemont""rà 

"p ;" o; van de veerbok (cl"zgn'veeras) aan het chassisraam. Het àtta"t" einde .run het'veerpakket is J.m.v. een
:leepeind of sleepoog aan het chassisraam opgehangen.
De veerbladen zelf worden op hun- plaats glh""à"" door twee of meer veerbeugels.Bij -de veer met sleepeind is óen rubberrol j"-""tee.d, welke utt uu"riug Ji"rrut cloet
Fi; het terugveren. Aan de andere ziide ziiíde veerogen opgehangen in twee rubber-bussen. Boven de veer bevindt zich soms nog een iubber "uunrllg 

bevestigd cl.m.v.een bout.

Afb. 11, Ophanging draagveer (vóór). Afb. 15, Ophanging draagveer (achter).

Fendelasconstructie (typ" HD)
Beschrijving,
Bii deze constructie ziin de veren dwars_ (in de breed_t") onder de wagen aangebracht.Het midden van de veer is d.m.v. veerbouten aan de centrale hoofdligger bevestigd,terwijl de beide einden voorzien Tiin varr ogen, waarin de asdragers draaiba 

"l liliopgehangen. Aan de voor- en achíerzijde is" een veer gemonteerd.

Het pendelen van het wielstel (Afb. 46) .

Teneinde de binnenwielen van het asstel te kunnen veivangen, dient men als volgtte handelen:
Verwijder de borgstang tussen de wielen.
I{rik het u'ielstel op dobr onder de veer en zo dicht mogelijk bij het midden eenkrik te plaatsen' zodat de veren aan de gewenste zijde g"i""f ontrp.r""" worden.Dit is nodig om het wielstel om het hart irur à" p"traelaskoker te kunnen wentelen.Bij vacuum - en luchtdruk-mechanische remmen moeten de aansluitingen van deremleidingen aan de remcilinders verwijderd worden.Bij hydrJulische remmen behoeven de leidingen aan de pendelaskoker niet telrworclen losgenomen.
Het binnenwiel kan nu rustig naar buiten gedraaid worden , zodat het gedemo'-
teerd kan worden.
Is dit gebeurd dan dient de pendelaskoker weer in de oude stand teruggedraaidte worden, dus de piil op het instructieplaatje boven op a" pendelarko"ker dient
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Afb. 16. Pendelen van het wielstel (HD-type opleggers).

naar boven te wijzen. Dit om te voorkomen dat de
beremde opleggers geknikt en opgedraaid worden.
Sluit bij vacuurn- of luchtdruk-mechanische remmen de
Breng de borgstang tussen de wielen aan.

Tandemasconstructie (type TA)

remslangen bij hydraulisch

remleidingen wederom aan.
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Beschrijving (Afb . 47 ) .

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

Tandemasconstructie (type LT)
Beschrijving (Afb. 48 ) .

Dit type tandemasonderstel is zeer eenvoudig van constructie. Het veerpakket bestaat
uit slechts vijf bladen, terwijl het onderstel geheel in rubber opgehangen is, waardoor
smering overbodig wordt. Het veerpakket is in het midden aan de veeras bevestigd
d.m.v. twee klemblokken, waartussen de rubber-lagering geklemd wordt. Aan de
uiteinden van de veer zijn de assen bevestigd, óók d.m.v. veerstroppen. Tussen de as
en veerplaat bevindt zich een rubberplaat. De centrale doorlopende veeras, welke aan
het midden van het veerpakket is bevestigd, is aan het chassisraam gemonteerd via
twee consoles. Deze consoles worden om de veeras geklemd d.m.v. twee bouten. Deze
bouten dienen zeet vast aangedraaid te zijn, zodat verdraaiing absoluut niet mogelilk is.

A.fb. 48, LT-onderstel compleet.

Algemeen onderhoud van veren

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

Een eerste vereiste voor het onderhoud is een regelmalig" s.mering vqî de vitale
d"ú". Éuuapt""g triertoe de smeerkaart van de betrèffende oplegger, welke met alle

andere typen opl"gg"ts achter in dit boekje ziin opgenomen.

Rubber hulpveren

Algemeen.
Als speciale vering wordt bil de div_erse opleggers een holle rubberveer boven het

"""tpàf.f."t 
g"rnoni"erd. Deze is hol -uitgevoerd en heeft aan de bovenzijde een

conisch gat, waarin een conisch vulstuk past. Door dit vulstuk loopt de. .bout waar-
mede de 

"veer aan het chassisraam bevestígd wordt en wel boven het midden van het

normale verenPakket.
i"ai"" dit ,ou"t doorveert, dat de rubberveer ingedrukt wordt, zal deze rubberveer
uir hulpveer dienst gaan doen. De lucht in de veer zal samengedrukt worden en

zoekt een uitweg. O"it geschiedt via een gat in de drukplaat, welke boven op de

vèerplaat gelast is.

Onderhoud.

Maak de rubberveer nooit schoon in benzine, petroleum of dieselolie, daar deze

rubber aantasten. Controleer regelmatig of het rubber niet gescheurd en de bout
bàschadigd is (bevestiging). Zorg er in ieder geval voor dat het gat in.de. drukplaat
open is, ànder, ,o., aJ niÉUet.re"It kunnen openbarsten bij een flinke indrukking.

I
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DAF VACUUM-POSII'IEF REMSYSTEEM
Beschriiving (Afb . 49)

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

de vacuum-aansluitleiding (1 ) vanaf de motorzuigbuis of vacuumpomp.
de vacuum-aansluitleiding (2) naar de rembekrachtiger met een aftakking van de
vacuumleiding (bij een twee-leiding-systeem ) rechtstreeks naar de volgwagen(+-+-+- liln).
het handremventiel (4) .

de verdeelklep (5).
de vacuummeter (8 ) .

De doorverbinding van het remsysteem van voorwagen naar volgwagen kan geschie-
den automatisch d.m.v. de koppeling (alleén bii opleggers ) of 

- 
d.m.v. zelfsfuitende

snelkoppelingen 10 en l1 (bii een niet-automatische verbinding tussen voorwagen en
volgwagen ) .

Op de volgwagen zijn gemonteerd:
de vacuumketel (13) met terugslagklep (12).
het snelremventiel ( l4) .

de vacuum-remcilinder (15) en hydraulische hoofdremcilinder (16).
Bij volgwagens uitgevoerd met het twee-leiding vacuum-positieve remsysteem, dienen
de aansluitkoppelingen zo te zijn gemonteerd, dat de remslangen gekruisd worden
aangesloten. Hiertoe zijn tevens de koppelingen verschillend uitgevoerd, zodat verkeerd
aansluiten onmogeli;k is.
Bij dit remsysteem kunnen de remdrukken op eenvoudige wijze hydraulisch worden
geregeld d.m.v. de vacuum-remkrachtregelaar (7) met bedieningsventiel (6), welke
laatste op het dashbord van de voorwagen is gemonteerd. Deze vacuum-remkracht-
regelaar behoort niet tot de standaard uitrusting, doch dient te worden gemonteerd,
indien het totaalgewicht van de volgwagen het totaalgewicht van de voorwagen
overschrijdt (wettelijk voorgeschreven) .

Werkit g (Afb. 49),
Het benodigde vacuum kan zowel ontleend worden aan het inlaatspruitstuk, als aan
een vacuumpomp. Het gedeelte waar vacuum heerst tijdens normaal rijden (ongeremd)
is aangegeven in de gele kleur. De blauwe kleur geeft die plaats,en aan waar buiten-
lucht aanwezig is, terwijl de groene kleur het hydraulisch gedeelte aantoont. Het
aanleggen van de remmen zal geschieden, indien in meer of mindere mate buitenlucht
in de leidingen zal worden toegelaten.
Bii het intrappen van het rempedaal zal een hydraulische druk opgebouwd worden
tI de leiding_, welke in de kop van de verdeelklep (5) uitkomt (het groene gedeelte).
Door de hydraulische druk in de verdeelklep wordt de plunjer naar beneden bewogen,
de vacuum-toevoerleiding wordt afgesloten en vervolgens zal de klep onder in- de
verdeelklep opengedrukt worden.

Afb. 49, Principe schema

1. Aansluiting vacuumpomp of inlaat-
spruitstuk

2. Aansluiting rembekrachtiger
3. Vacuumketel (voorwagen)
4. Handremventiel
5. Verdeelklep
6. Bedieningsventiel
7. Vacuum-remkrachtregelaar
8. Vacuummeter
9. Automatische remverbinding

t4

vacuum-positief remsyste,em.

10. Snelkoppeling
(één- of twee-leiding-systeem )

1 1. Snelkoppeling
( twee-leiding-systeem )

12. Terugslagklep
13. Vacuumketel
14. Snelremventiel
15. Vacuum-remcilinder
16. Hydraulische remcilinder
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f Buitenlucht

nt Hydr. vloeistof

5'



De buitenlucht kan nu via de opengedrukte klep in de leiding naar de volgwagen
stromen, al dan niet via de vacuum-remkrachtregelaar. De mate van toegelaten buiten-
lucht is afhankelijk van de mate van beremming met het rempedaal.
De buitenlucht zal nu in het snelremventiel (14) onder het bovenste membraan komen
en dit omhoogdrukken. Het onderste membraan zal daardoor omhooggetrokken
worden en dus de beide blauwe gedeelten worden gescheiden.
Door het nog verder omhooggaan van het onderste membraan zal het onderste
ventiel van zijn zitting komen en dus vacuum (geel) itr de leiding naar vacuumrèrrr-
cilinder toelaten. Het snelrenrventiel (14) heeft dan de stand ingenomen, zoals uiterst
rechts apart is getekend, hetgeen dus uiteindelijk ook een evenwichtstoestand oplevert
bij vol remmen.
Bij matig remmen heerst er een evenwichtstoestand tussen vacuum en buitenlucht,
zoals gestreept blauw-geel is aangegeven in de middelste situatie.
Het blauwe gedeelte (buitenlucht) itr de vacuumremcilinder rechts van het membraan
is nu dus vacuum (geel) gworden, waardoor de remcilinderstang door de buitenlucht,
welke links aanwezig is, naar rechts wordt bewogen.
De zuiger in de hydraulische remcilinder beweegt nu naar links, waardoor de zuigers
van de wielremcilinders uit elkaar gaan en de wielremmen worden aangelegd.
Om de volgwagen te doen remmen met behulp van de handrem wordt de handgreep
boven op het handremventiel (4) een kwart slag verdraaid. Hierdoor wordt de
binnenste schuifbare plunjer omhooggetrokken, s,luit eerst de vacuumleiding af. en
licht daarna het ventiel op waardoor buitenlucht (blauw) via het filter in de leiding
naar de verdeelklep kan stromen. De verdeelklep (5 ) laat de buitenlucht normaal
doorstromen. De werking is verder gelijk als bij 100'o/" remmen.
Indien tijdens het rijden de verbinding voorwagen-volgwagen verbroken zou worden,
b.v. bij een ongeluk of bij het afkoppelen, dan wordt rcA'o/o buitenlucht in het
remsysteem toegelaten en vindt de volledige beremming plaats.
Om de afgekoppelde wagen dan weer van de rem te zetten, moet het snelremventiel
(14) belucht worden, door aan het ringetje van de beluchtingsklep' opzij van het snel-
remventiel te trekken.
De vacuúm-remkrachtregelaar (7 ) , welke niet als standaard gemonteerd wordt, wordt
bediend d.m.v. het bedieningsventiel (6) .

Wanneer de knop op het bedieningsventiel (6) geheel is ingedraaid, dan zal de
maximum remdruk benut worden. De volle buitenlucht (blauw) staat dan boven het
membraan in de vacuum-remkrachtregelaar (7 ) . Onder het membraan is vacuum
aanwezig en dus wordt dit membraan naar beneden gedrukt, waardoor de klep onder
in het huis geheel open komt te staan.Bij remmen (getekend is de ongeremde stand)
kan hierdoor de buitenlucht vrijuit doorstromen.
Wordt de knop van het bedieningsventiel (6) evenwel uitgedraaid, dan zal de buiten-
lucht enigszins afgeknepen worden (gereduceerde beremmirrg ) , terwijl anderzijds
vacuum in dezelfde leiding wordt toegelaten. Hierdoor wordt de druk boven het
grote membraan in de vacuum-remkrachtregelaar (7) kleiner, het membraan gaat wat
omhoog, waardoor de klep onder in het huis tengevolge van de veerdruk gelegenheid
krijgt om ook een meer gesloten stand in te nemen. Bij remmen zal er nu minder
buitenlucht via de klep kunnen passeren, waardoor de remdruk kleiner is, dan wanneer
de knop van het bedieningsventiel geheel ingedraaid is.
De aansluitingen bii een twee-leiding-remsysteem zijn d.m.v. een *--:+_=+- li;n
aangegeven. De verbinding voorwagen-volgwagen bestaat dan uit snelkoppelingen 10
en I 1. De aansluiting via snelkoppeling ( l0) noemt men de commandoleiding, want
deze is rechtstreeks met het snelremventiel (14) verbonden. Wordt in deze leiding
lucht toegelaten, dan zal de wagen onmiddellijk remmen.
De leiding via snelkoppeling (1 I ) wordt de constante vacuumleiding genoemd en
verbindt de vacuumketel van voorwagen (3 ) en volgwagen ( 13 ) rechtstreeks met
elkaar via een terugslagklep (12) .

Storingen
Geen remwerking.
De oorzaken hiervan kunnen zijn
1. Controleer eerst waar vacuum aanwezig is door te kijken op de vacuummeter
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2.

(dashbord) of door aan het ringetje van de beluchtingsklep opzii van het snelrem-

;;;ti"t (14) te trekken , zodat--ón weet of de fout in de voorwagen of in de

volgwagen ligt.
G"J" té-rloéistofdruk op de plunjer boven in de verdeelkl"p (5) . De oorzaak
kan zijn een lekke leiding of een loszittende njnRel. Nadat dit velbolqen is moet

à"- t"iaitrg ontlucht worden (zie hiervoor onder het hoofdstuk ,,Wielremmen" ) .

ó"k is hét mogeliyk dat de storing zit in de hydraulische hoofdremcilinder (onder
het rempedaal)-. Waarschuw in dit geval de dealer.
p" plunler boven in de verdeelklep (5) stuit inwendig op de geleidingsplaat bij
het naar beneden gaan en kan niet verder._Roep de hulp- in _van de dealer.
Indien nergens, op-of bij de verdeelklep (5)_ remvlo,eistoflekkage te bespeuren is,

àà" lekt d; afdióhting ínwendig en wórdt de remvloeistof dus naar de VBCUUTT-

ketel gezogen dus rémvloeistofverlies, hetgeen men kan controleren door het
toorruàdtankle van de remvloeistof te controleren. Ga zelÍ nooit aan de verdeel-
klep (5) repareren, doch laat dit de dealer doen.
Te-weinig rémvloeistof in het voorraadtankje van de hydraulische remcilinder -(16),
waardooi lucht wordt aangezogen en er geen druk op de wielremcilinders komt.
Bilvullen en ontluchten (zie onder het hoofdstuk ,,'W'ielremmel''')'.
Dó manchet in de hydraulische remcilinder ( 16 ) is lek. Remvloeistof lekt dan aan
de acht.erzijde van de hydraulische remcilinder. Waarschuw een dealer.
Ernstige le'kkage in de wielremcilinders of in de leidingen er -naar toe. Laat een

dealer-onmiddellijk de bes,chadigde delen vervangen. Als noodmaatregel kan men

de vloeistofleiding naar de betrokken wielremcilinder plat slaan om verder r€lrl-
,'vloeistofverlies te voorkomen.

8, Remvoeringen te ver versleten (zie onder het hoofdstuk ,,Wielremme.'1).
9: Een te flalwe beremming van de volgwagen is een gevolg' van een lekkende

,' 'terugslagklep (12) .

Remnr,en bliiven hangen (strepen) na de beremming.

3.

4.

5.

6.

7,.

1t

2.

3,

'i

1.

).

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

twee contra-moeren boverr op het .ventièl iets los en probeer nogmaals. Laat ook
daarna een dealer de nieuwe afstelling controleren. .-. , rn deEr blilft een te grote restdruk in de verdeelklep (5) achter_,- afkornstig uz

hoofdiemcilinder ónder het voetpedaal. Dit kan in noodgevallen na elke berem-
ming verholpen worden door de ontluchtingsnippel boven op qe verdeelk-lep even
,los ie draaién, waardoor men minder druk in de kop krijgt; doch laat de dealer
dit onverwijld nazien.
Lekkage in de verbinding tussen trekker en oplegger in de kgnPelRen (9). De
koppel"pen heeft dan teveel speling in de bus of de rubberrnof 1r _d" koppelpe-n

dióÉt tri"t goed meer af. Wàarschuw onmiddellijk een dealer. Ook in de snel-
koppeling"ti (10) kan lucht binnendringen.^Vervang in dit geval de snelkoppeling.
O";uiste"werking van het snelremventiel. Ook dit mag alleen gerepareerd worden
door de dealer.
Verder bestaat de mogelilkheid, dat het membraan in de vacuumremcilinder lek is,

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

1.

2.

Remm,en blokkeren ptrotselittg bii het remmen.

De oorzaak hiervan ligt in het snelremventiel (14). Laat een dealer onmiddellilk
het snelremventiel onderzoeken.
Natte remvoeringen. Na enkele remmingen is dit dan 'weer verdwellen.

Onderhoud
Het vacuum-pos,itieve remsysteem behoeft weinig onderhoud. Smeer regelmatig de

hefboomoverbrenging tussen vacuumremcilinder en hydraulische remcilinder door.
Controleer regek"àti! het remvloeistof-peil in het voorraadtankle boven .op.dg.hydrau-
lische remciliider 

"tt- 
t..r"ttr die van é" voorwagen onder het voetpedaal (bijvullen

met remvloeistof HD SAE 70RI).
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DAF LUCHTDRUK-REMSYSTEEM

Beschrijving

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

Werkit g één.leiding-remsysteem (Afb. 50 )
Het één-leiding-lslosysteem is opgebouwd uit de volgende delen:
Bij I wordt de luchtdruk van de voorwagen via de afsluitkraan (2) en de koppelings-
koppen (3) naar de volgwagen gevoerd. De luchtdruk komt bij M in het reactie-
ventiel (4) en drukt het bovenste membraan aan de zijkanten omlaag, waardoor de
luchtdruk via V naar de voorraadketel (6) kan stromen.
In het onderste gedeelte van het reactieventiel (4) staat de buitenlucht (blauw) ,

evenals in de remkrachtregelaar (5). De remkrachtregelaar heeft een hefboom, wdar-
mede de mate van beremming geregeld kan worden, n.l. ,,Vollast", ,,Halblast", ,,LeeÍ"
en ,,Lósen". In de luchtremcilinder (7) bevindt zich normaal links en rechts van
het membraan buitenlucht. De luchtremcilinder is verbonden aan de hydraulische
remcilinder ( 8 ) vanwaar de hydraulische leiding naar de wielremcilinders loopt
(groen ) .

Bij luchtdruk-mechanische remmen is een snellosklep (9) tussen de luchtremcilinder
( 10) en de remkrachtregelaar (5 ) ingebouwd. Deze dient om na het remmen de
druk in de leiding snel te kunnen afvoeren om slepende remmen te voorkomen.
Bij het remmen zal het volgende geschieden:
Door het intrappen van de voetrem zal de druk in de leiding ( 1 ) en dus ook boven
in het reactieventiel (4) wegvallen (ontluchten van de leiding). Hierdoor zal de druk
uit de luchtvoorraadketel (6 ) het bovenste membraan in het reactieventiel (4)
omhoogdrukken. De hieraan bevestigde stan g zal het onderste zuigergedeelte omhoog-
trekken, waardoor dit met de bovenkant tegen het ventiel (gekruisd aangegeven
gedeelte) drukt, hiertegen afsluit en ook dit ventiel op zijn beurt opdrukt. Nu kan
cle druk uit de voorraadketel via het onderste gedeelte van het recatieventiel naar
de remkrachtregelaar stromen en vervolgens naar de luchtremcilinder (7), waarVan
de zuiger dan naar links zal bewegen. Door deze beweging zal in de hydraulische
leiding naar de wielremcilinders een druk opgebouwd worden die overgebracht wordt
op de wielremcilinders, waardoor de remschoenen gaan aanliggen. Bij luchtdruk-
mechanische remmen zal de druk via de snellosklep (9) in de luchtremcilinder (10)
komen, waardoor de zuiger hierin ook naar links verplaatst zal worden. Hierdoor
zal de nokkenas verdraaien en de S-nok die daar een geheel mee vormt, zal de
remschoenen tegen de remtrommel aandrukken.
De mate van beremming van de volgwagen geschiedt door de mate van beremming

Afb, 50. Principe schema

1. Aansluiting van compressor
2. Afsluitkraan
3. Koppeling
4. Reactieventiel
5. Remkrachtregelaar
6. Luchtketel
7 . Luchtremcilinder
8. Hydraulische remcilinder
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luchtdruk-rensysteem (één-leiding).

Snellosklep
Luchtremcilinder

Aansluiting luchtleiding
Aansluiting van reactieventiel naar
luchtketel
Aansluiting van remkrachtregelaar
naar luchtremcilinder

9.
10.

M.
V.

Z.



??

Stand tijdens rijden

Luchtdruk

I Buitenlucht

n Hydr. vloeistof
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Stand tijdens rijden

Luchtdruk

I Buitenlucht

n Hydr. vloeistof
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Afb. 5!. Principe schema luchtdruk-remsysteem (fwee-leiding).

l. Handremventiel
2. Twee-wegkleP
3. Afsluitkranen
4. Koppelingen
5. Reactieventiel
6. Remkrachtregelaar
7. Luchtketel
8. Luchtremcilinder
g. Hydraulische remcilinder

10. SnelloskleP
1 1. Luchtremcilinder

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

luchtketel
M. Aansluiting van commandoleiding
C. Commandoleiding
Zrn.Aansluiting commandoleiding aan

reactieventiel
Z. Bedieningsleiding bii het remmen

met het rempedaal van de voorwagen, m.a.w. de mate van ontluchting_ van de toevoer-
leiding ( I ) éoet het reactieventiel in ge]ijkq mate omschakelen, zodat de juiste hoeveel-
heid druk door de voorraadketel wordt afgegeven.
b" maximale druk aan de remcilinder gelevèrd, zal d.m.v. de remkrachtregelaar (q )
oereqeld kunnen worden en wel door de hefboom in stand ,,Vollast" (volbeladen),

l,Haiblast" (half beladen) of ,,Leer" (leeg) t" zetten. In deze standen wordt respec-
tievelijk steeds minder luchtdruk naar de luchtremcilinder doorgelaten.
De stànd,,Lósen" (lossen) dient er voor, ofr wanneer de volgwagen geparkeerd staat
(de volgwagen staat dan immers automatisch op de rem), de_ remmen vrij te kunnen
zetten. I{rlocht de verbinding tussen voorwagen-volgwagen tijdens het rijden plotseling
onklaar raken, zodat de volgwagen losraakt, dan zal deze onmiddellijk gaan remmen.
Immers de koppelingskoppen (3) zijn dan van elkaar gescheiden, waardoor de druk
in de leiding van koppelingskop (3) naar reactieventiel (4) plotseling wegvalt en

men dezelfdè situatie krijgt als bij normaal remmen, dus rc}'o/o beremming.
Zoals hiervoor al gezegd kunnen de remmen dan vrijgezet worden, door de haldgre_e_p

van de remkrachtrègelàar (5) in de stand,,Lósen" te zetten. Hierdoor kan de holle
drukstang zakken, hèt ventiel boven in de kop sluit zich en de luchtdruk kan via de

doorboring onder uit de remkrachtregelaar ontsnappen.

Werking twee-leiding-rerrsys,teeEn (Afb. 51 )

Bii het twee-leiding-systeem treft men twee leidingen aan, één voor de druk in de
luchtketel (7) op constante waarde te houden (constante drukleiding) 9n.!én welke
voor de beremming zorgt, de zgn. co,mmandoleiding. Het reactieventiel (5) is van
een ander type alJ bi; het één-leiding-systeem. De remkrachtregelaar daarentegen is
alleen op andere waarden afgesteld. Verder is een handremventiel (1 ) opgenomen.
Indien van de voetrem gebruik wordt gemaakt, dan zal de werking van de diver.se
delen als volgt plaats vinden:
De constante-drukleiding V (geel) zal tijdens het remmen en rijden precies dezelfde
functie blijven uitoefenen, n.l. het op druk houden van de luchtketel (7). Bii -h"t
bedienen van de voetrem zal er druk in de commandoleiding M toegelaten worden.
D,eze stroomt dan via de kogelklep (2), de afsluitkraan (3) en de koppelingskop (4)
naar de aansluiting Zm van het reactieventiel (5 ) . De luchtdruk gaat hier naar
beneden langs de ventielstang, door de gaatjes van de membraanpl_aat en drukt de
onderste r.tembr.an naar beneden (". onder is immers een lagere druk, n.l. buiten-
lucht) . Dit membraan drukt op zijn beurt tegen het onderste ventiel, waardoor dit
opent en de druk vanuit de voorraadketel (7) toestroomt.
Fiet onderste gedeelte van het ventiel komt nu ook geheel onder druk te staan fg.t
het blau* *or:dt dan geel).D" lucht verplaatst zich nu via de remkrachtregelaar (Ol
naar de luchtremcilinders (8 of I 1 ) . Wat betreft de werking van de remkracht-
regelaar (6 ) , zie de beschrijving onder het één-leiding-systeem.
Dà luchtremcilinders zorgeî-verder voor de beremming (hydraulisch of mechanisch)..
Na het remmen moet de éruk zo snel mogelilk ontwijken ofwel via de snellosklep (10)
ofwel via het reactieventiel (5 ) en wel op de volgende manier:
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Doordat nu de luchtdruk boven het grote membraan is weggevallen (in de commando-
leiding heerst nu immers weer buitenlucht) , zal het onderste ventiel zich sluiten,
waardoor de toevoer van lucht uit ketel (7 ) via aansluiting V is afgesneden. De druk
onder het membraan zal dit membraan omhoogdrukken en via het kanaaltje hierin
over de afdichtrand naar buiten via het filter kunnen ontwijken.
Vanwege de arcering in de tekening is slechts één kanaaltje duidelilk zichtbaar, n.l.
rechts, in het hoekje, vlak boven de afdichtring. De verbinding met de buitenltrcht
(via filter) ir getekend links in de tekening, recht boven de pijl.
Het smalle kanaaltje, dat ongeveer in het midden van het grote membraan te zien is,
dient voor de nivellering van de drukken boven en onder het membraan. Indien de
volgwagen van de voorwagen mocht losraken, b.v. tengevolge van een ongeluk, dan
zullen de koppelingskoppen van elkaar komen of het breken van de slangenr w?ar-
door de noodrem in werking treedt. Dit gebeurt als volgt:
De constante drukleiding V zal nu worden ontlucht alsook boven in het reactie-
ventiel (bij M), het membraan. Onder dit membraan staat echter de druk uit de
luchtketel (via V). Het membraan wordt nu omhooggedrukt, waardoor ook de hieraan
bevestigde ventielstang (welke doorboord ir) omhoog gaat.
De ventielstang sluit de opening af boven het grote membraan. De druk kan nu langs
de onderkant van het bovens,te membraan en via de doorboring in de ventielstang
in de ruimte komen boven het grote membraan. Dit grote membraan drukt naar
beneden, het onderste ventiel gaat open en druklucht kan nu zoals bij normaal remmen
naar de luchtremcilinders stromen. De remmen kunnen ook aangelegd worden d.m.v.
het handremventiel ( 1) . Indien de hefboom hiervan een kwart slag gedraaid wordt,
dan zal de ventielstang omhooggedrukt worden (d.m.v. de kogel). Het verdraaien
van de hefboom geschiedt mechanisch vanuit de cabine. Geheel onder aan deze
ventielstang zit een afdichtplaat, welke door het omhooggaan de buitenlucht afsnijdt
van het systeem. Tegelilkertijd wordt het iets grcitere ventiel van zijn zitting gelicht.
De luchtdruk uit de constante voorraadleiding V stroomt nu via het handremventiel
en de kogelklep (2) in de commandoleiding. De werking is verder precies hetzelfde
als bij het normaal remmen met het rempedaal.

Waarschuwingr Vergeet..nooit na gebruik te hebben gemaakt van de handrem deze
weer vrij te zetten, daar anders de volgwagen op de rem zal blijven
staan. Controleer eveneens of de hefboom van de remkrachtregelaar
in de stand ,,Lósen" staat. Zo ja, zet deze dan in de stand afhan-
kelijk van de belading. Vergeet niet de luchtkranen op de Voor-
wagen na aansluiting van de slangen te openen. De verbindings-
slangen tussen voorwagen en volgwagen dienen altild gekruist te
worden aangesloten.

St'oringen

Geen remwerking.
1. Controleer eerst op de meter of er voldoende druk in de ketels aanwezig is. Ook

kan men dit controleren door even het afblaasventiel van de luchtketel (7 ) te
openen.

2. Staan de bedieningskranen (3 in Afb. 5l of 2 in Afb. 50) open?

3. Controleer of de hefboom van de remkrachtregelaar in de stand,,Lósen" staat.
Zo ja, dan moet deze in één van de andere drie standen gezet worden, afhankeli;k
van de belading.

4. Is er voldoende remvloeistof aanwezig in het voorraadtankle? Zo niet, dan bij-
vullen met remvloeistof HD' (SAE 70 RI) en ontluchten (zie onder het hoofdstuk
,,Wielremmen" ) .

5. Lekkage in de vloeistofleiding of in de wielremcilinders. Sla voor nood de leiding
dicht en ontlucht het s,ysteem. Laat de dealer onverwijld de leiding vervangen
of de wielremcilinders repareren.

6. Onjuiste werking van de remkrachtregelaar. Waarschuw onmiddellijk een dealer.
7. Remvoering te ver versleten. Vernieuw de remvoering.
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Rem,men blijven han,gen (slepen) na beremming.

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

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

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

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

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

Remmen bl'okkeren.

1. Onjuiste werking van reactieventiel of remkrachtregelaar. Waarschuw een dealer.
2, Remvoering is nat. Na enkele malen remmen is dit euvel verholpen.

Onderhou,d

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

Beschriiving.
De wielen welke bij DAF-opleggers gemonteerd worden, zijn van het zogenaamde
,,scheefbed" -type met 5" oplopende hielzittingen).
Van wielen voor enkele montage is de inwendige bolling (maat C in Afb.52) maat-
gevend, terwijl van wielen voor dubbele montering de uitwendige bolling (maat A
in Afb. 53) maatgevend is. Ook de boutgaten van wielen voor enkele en dubbele
montering verschillen (zie Afbn. 54 en 55).

Afb. 52. Enkele montage.
C. Inwendige bolling

Uitvoering wiel voor
Afb. 53.

A. Lfitwendige bolling
Dubbele montage.

B. Hartafstand banden

Uitvoering wiel voor
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@
mOntag,e.Afb. 51, Boutgat van wiel bii enkele

@
Afb. 5 5. Boutgar van wiel

bij dubbele montage.

Gemeten op de ligplaats voor de bandenhiel, mag de radiale slingering van een goed
gemonteerd wiel niet meer bedragen dan 3,175 mm (rÀ"),terwijl de axiale slingering
gemeten aan de velgflens eveneens niet meer dan rA" 

^ug 
bedragen (1" : 25,4 mm).

De grootte van het wiel wordt bepaald door de te monteren banden en is dus afhan-
keli;k van het laadvermogen, het type as en enkele andere factoren.
Bii bestelling van een nieuw wiel is het niet voldoende als, enige aanduiding de velg-
maat op te geven. Bij bestelling dienen de volgende gegevens te worden opgegeven:
1. Velgmaat en velgtype ( ingeslagen ) .

2. Aantal boutgaten en diameter van het boutgat.
3. Steekcirkel van de boutgaten.
4, De diameter van het centrale gat.
5. De bolling van het wiel (zie onder ,,Opmeten van de bolling").
De wielen zijn opgebouwd uit een 3-delige velg (zie Afb. 56') .

Voor demontage en montage van een band om een wiel, zie beschrijving onder
,,Banden".
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Opmeten van de bolling.

Bij een wiel zonder band legt men een rechte lat als raakliln tegen de vaste ziiring,
waarna men de afstand meet van de lat tot de binnenkant van de wielschijf (maat B
in Afb. 57). Vervolgens meet men de afstand tussen de randen van de zijringen in
uiterste stand (maat A in Afb. 58 ) en wordt zodoende de ,,buitenbreedte" van de
velg verkregen. Door van de eerst verkregen afstand de halve buitenbreedte (% A)
van de velg af te trekken, verkrijgt men de inwendige bolling.
Wanneer eèn band g€Íiorteerd is legt men de lat als raaklijn langs de band, meet de
afstand van lat tot binnenkant wielschijf en trekt van deze maat de halve banddikte
af, na deze met een krompasser of dergelilke te hebben opgemeten.

Afb. 57, Opmeúen van de dikte van de w
@
iels,chiif.

Nfl
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Storingr€rt en hun oPlossing.

Het heen en weer slingeren van de wielen kan veÍoorzaakt worden door loszittende

;i"il;"r"". Draai dezé wielmoeren,goed vast e1 gebruik daarbij een weinig.vet.

Ook loszittend"- "f gebroken lagers kunnen het heen en weer slingeren van de wielen

l"io"rraken. Stel d"r" lagers onmiddellijk bij of l.aat ze vervangen.

iJi"" de wielen door ""À 
of andere oorzaak verbogen zijn moeten ze onmiddellijk

worden vervangen. Zonodig opnieuw laten richten'

Verwijdering van de wielen

Dubbele ,of enkele montering.

l. Krik de oplegger aan de betreffende zijde zover op dat het (d") wiel("tt) van de

grond komt (komen ) .

Z, Draai de acht of tien moeren van de wielbouten en neem het (d") wiel(ett) af.

Dermontage wielen op pendelass,en (Afb. 59) .

Afb. 59, Pendelen v€rn het wielstel (HD-type opleggers).

l. Plaats de krik onder het midden van de veer tegen de veerplaat en krik de wagen

zover op dat de wielen juist vrij ziin van de grond.

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

3. Verwijder de borgstang tussen de _twee wielen door de twee moeren en veerringen
te verwijderen 

"tt" 
d" Jtuttg door het gat in het spatbord weg te schuiven.

+. Tuimel het binnenste wiel naar buiten (bovenlangs)

5, Verwijder de wielmoeren met veerringen en neem het wiel af-
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C'o'ntrole,

Controleer of de boutgaten in het wiel niet uitgesleten zijn of. dat er scheuren in het
wiel zijn. Wanneer deze gaten zo groot zijn geworden, dat het moeilijk wordt om
de wielen stevig te monteren, dan moeten de wielen worden vervangen.
Controleer tevens de staat van de slotring en velgring.

Montage van de wielen

De montage is de omgekeerde volgorde van demontage. In geval van dubbele mon-
tering dienen de wielen, vooral op die plaatsen waar ze tegen elkaar komen te liggen,
goed schoongemaakt te worden.
De positie van de ventielen van het binnen- en buitenwiel is belangrijk. Plaats de
wielen alti;d zodanig, dat de twee ventielen zich recht tegenover elkaar bevinden
(dus boven en onder).
Bii bevestiging van de wielen dient men bij het aandraaien van de wielmoeren er aan
te denken, dat de juiste volgorde gehandhaafd blilft (zie Afb. 60) en smeer, om
vastroesten van de wielmoeren te voorkomen, wat vet of olie op de wielbouten.
'Waarschuwingl Bij pendelassen voorzien van hydraulische remmen dient de pendelas-

koker wederom in de oorspronkelijke stand teruggedraaid te worden,
dus de pijl op het instructieplaatje boven op de pendelaskoker dient
naar boven te wijzen. Dit om te voorkomen dat de remslangen op-
draaien.

A,fb, 60. Volgorde van aandraaien der wielmoeren.

Onderhoud

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

minimum ruimte tussen de banden te verzekeren (13'o/o van de banddikte ) ?

Opmerkingl Als norm voor de minimum ruimte tussen de banden zal men in de
toekomst, in plaats, van 13'o/o van de banddikte, hoogstwaarschijnlilk
aan gaan houden 0,07 X de banddikte + 14 mm.

3. Blilft er genoeg ruimte vrij tussen de band("t ) en het spatbord?
Kiest men dus een grotere band dan dient men er rekening mee te houden, dat de
band dichter bij veren, veerstroppen of carrosserie gaat komen. De afstand tot het
dichtstbijzijnde wagenonderdeel moet indien mogelijk niet minder bedragen dan 40 mm.
In uiters,te noo'dzaak tenminste 25 mm.

Hieronder volgt een tabel van de meest gemonteerde banden op DAF-opleggers,
wat betreft hun bandenspanning en maximum belasting per band.
LF,T WEL: Deze gegeven s, zijn verstrekt door de Bandenfabriek Vredestein en worden
dus niet droo,r DAF gegarandeerd!

Maat Ply rating Typ" band

Maximum
spanning
in kg/cm2

(ato. )

Maximum
spanning

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

Maximum
toelaatbare

belasting
in kg/band

600 x 16
600 x 20
650 X 16
650 X 20
700 x 20
700 x 20
750 X 16
75A X 20
750 x 20
750 X 20
825 X 20
825 X 20
825 X 20
825 X 20
900 x 16
900 x 20
900 x 20
900 x 20
900 x 20

1000 x 20
1000 x 20
1000 x 20
1100 x 20
1100 x 20
1100 x 20
1100 x 20
r2a0 x 20
r2a0 x 20
1200 x 20
1400 x 20
1400 x 20

6
8
6
8
8

10
8
8

10
t2
10
t2
l4

8
10
l2
r4

r2
l4

n
t4
t6

l4
t6

18
20

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

3.2
4.,9
2,5
4.,5
4.5
5.25
4.2
4.5
5.6
6.3
4,9
5.6
6.3
6.7
3.5
4.9
6.0
6.7
7.0
5.25
6.3
7.0
5.25
6.3
7.0
7.0
5.6
6.3
7.0
6.0
7.0

45
70
36
65
65
75
60
65
80
90
70
80
90
95
50
70
85
95

100
/)
90

100
75
90

100
100
80
90

100
85

100

610
900
625
990

1 050
r250
I 000
r200
I 500
r 600
1510
1 700
I 800
2000
r200
I 800
2030
2r25
2350
2080
2370
2900
2350
2600
2800
3250
2750
2950
37 50
4000
5000
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Oorzaken bandensliitage

Te hoge spannitg van de banden.

Het loopvlak komt ,,bol" en onder te hoge spanning te staan, met als gevolg: te klein
contact'oppervlak met het wegdek, waardoor snelle slijtage van het middengedeelte
van het loopvlak (Afb. 63), kans op groefbreuken (Afb. 62), grotere gevoeligheid
voor schokbreuken (zie ook Afb. 69) en insnijdingen (Afb. 61), doordat rubber onder
spanning gemakkelijker te snijden is; door te grote stugheid schade aan het chassis,
carrosserie en lading, vooral bij gedeeltelijke belasting of leeg rijden (geen retour-
vracht).

A.fb. 61, Te hoge spanning veroorzaakt insniidingen.

Afb. 62, Te hoge spanning
v eî oorz.aakt groefbreuken"

Afb. 63. Te hoge spanning
veroorzaakt snelle sliitage van het
middengedeelte van het loopvlalc



Afb. 61, Te hoge spanning vero orzaakt beschadigingen door de velg.

Bij te hoge spanning vermindert de remcapaciteit.
l" druk tp à" velfringen kan te groot worden, waardoor deze scheuren.

É"" hogeré bandenlparìning geeft !".tt compensatie voor de overbelaqting van de

wagen en evenmin wordt dà sierkte-van de band groter. Eveneens door het bol 9-aan

;;; "utr 
de band zal deze vaster tegen de velgrand aan gaan drukken en op deze

plaats beschadigd worden (Afb. 64) .

Volg onderstaande raadgevingen op om een

1. Breng de banden op de juiste spanning,
temperatuur hebben.

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

dragen, laat dan de spanning iets zakken, overeenkomstig de belading.

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

t" hoog oploopt tengevolge van de temperatuursstijging tijdens het rijden. De in
de tabàt aangegeven ,puunitrg is reeds hlerop berekend, zodat de spanning binnen

de toelaatbui""gr"n""i blilft-en dus niet schadelijk voor de band is.

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

belading en een te lù" uà"yiqgs-bandenspa:rning, waardoor de temperatuur

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

ro*j"*chreven ,punrring en met het izoor de bedrijfsomstandigheden juiste profiel.

Te lage spanning van de banden.

Banden, welke rijden met een te lage spannin g, zjin-dikwills de oorzaak van een s'nelle

slijtage en l.r.o"gtildige gebreken. Bovendien zal de temperatuur, indien men met te

-Éù; bu"d"" ii;àt, ".r"él hoger worden dan normaal, waardoor het rubber wordt
uuij"turt. T" lage spanni"g" geeft een abnormaal loopvlak-contact met de w9g.

Afb: 6j toont d; ernstige ltiyiug" aan de zijkanten van het loopvlak tengevolge
hiervan. Doordat de wrijving .rJr de band met de weg dus groter wgrdt, zal de

temperatuur zeer hoog oitopén. De band wordt gekoeld dgo.t de circulatie van de

lucht hieromheen. Eeri roÍ .ràn betekenis speelt ook het verschil in temperatuur tussen

de band 
"n 

J. àmringende lucht en tussen de band en de temperatuur van het wegdek.
T"*p"rui,rly er,,pu..ring lopen op tot de bedrijfstemperatuur €rt -sPanning ziinbereikt
en bli;ven dan constant.
Indieí de bandenspanning te laag is of de wage_n is overbelast dan zal tijdens het

rijden met hoge rnllh.d"r, de temperatuur gevaarliik hoog op ku_n_nen lopen.
óp de fabriek" worden de banden gevulcaniseerd en gecontroleerd bij- een temperatuur
*run + 137 ,5" C. Wanneer de bedrijfstemperatuur in een band deze temperatuur
nadert of overschrijdt, dan is dit fataal voor de. samenstelling van de rubber.

te hoge bandenspannig te voorkomen:

wanneer deze een normale buitenlucht-

7t



Afb. 65. Te lage s,panning geeft ernstige s$tage aan de ziikanten van het loopvlak.

Afb. 66 toont het loslaten van de rubber aan de buitenste koordlagen, terwijl Afb. 67
het loslaten van de koordlagen onderling laat zien.
De temperatuur van de buitenband mag niet zo hoog zijn dat men er de hand niet
aan kan houden, want de temperatuur inwendig is dan zéér hoog.

Afb. 66. Te hog" temperafuren
YeÍootzaken het loslaten van de
rubber aan de buitenste koordlagen.
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Afb. 67. Te hog" temperafuren
bevonderen het loslaten van de

koordlagen ondeding.



Verder toont Afb. 68 het breken van de koordlagen tengevolge van de hitte, evenals
in Afb. 69, waar een breuk diagonaal in de band ontstaan is (schokbreuk).
Wanneer een te hete band over een of ander voorwerp of door een gat in de weg
rijdt, dan zal dit breuk in de gespannen en hete koordlagen verootzaken, zoals in
Afb. 70 duidelijk te zien is.

Afb. 68. Het breken van de koordlagen tengevolge van de hitte.

A.fb. 69, Het breken van de koordlagen tengevolge van de hitte (schokbreuk).

Overbelasting.

Overbelas,ting is de oorzaak van vele koordlagen-breuken en het meest kostbare van
alle bandeneuvels. Overbelasting geeft breuk aan de zijkanten van de band door het
buigen en loopt aan de omtrek door, soms een lengte bereikend van 50 tot 70 cm
(zie Afb. 7l) . Ook ontstaat de breuk wel inwendig (zie Afb. 72) . Soms loopt de
breuk plaatselijk inwendig tegen de zijkanten. Dit is dan een van de oorzaken, dat
een band leeg loopt. Indien een band overbelast wordt, dan zal de temperatuur van
de band hoog oplopen, waardoor de koordlagen en het rubber tengevolge van de
hittewerking vermoeid zullen raken en breken.
Zie in dit verband ook de beschrijving onder ,,Te lage spanning van de banden".
Een te lage spanning geeft dus hetzelfde resultaat.
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Afb' 70, Breuk in de gespannen en hete koondlag€ilr b,v. tengevolge van een steen
of gat in de weg,

74

J\fb. 71. Overbelasting geeft breuk aan de ziikanten door het buigen.
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Afb. 72, Overbelasting geeft soms
een inwendige breuk.

Afb. 73, Een slingerend wiel geeft
schuinlopende s$tageplekken.

Onjuiste verdeliog van de lading.
Een- juiste verdeling van de lading is zeer belangrijk voor de levensduur van de
banden . Zorg er altijd voor dat het zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk in
het midden tus,sen de twee assen (of tussen koppeling en achteras) ligt. Ook moet
de lading in het midden van de wagenbreedte liggen, zo'dat de wagen dus niet naar
één zijde overhelt.

Verkeerde velgmaten.
Te brede velg: verkeerde stand van de hielen op de velgzittingen en ,,hol" trekken
van het loopvlak.
Te smalle velg: het loopvlak wordt bol getrokken, de druk van de hielen op de
velgringen wordt te groot en de stabiliteit wordt minder.

Loszittende wielmoeren of speling op de lag'ers.
In dit geval zal de band een slingerende beweging maken, hetgeen dus een abnormaal
sliltagebeeld te zien geeft (Afb. 73),namelijk schuinlopende slijtageplekken op regel-
matiqe afstanden.

Gebogen of scheefstaande assen.
Bii gebogen of scheefstaande assen zal de band in een schuine stand !9" gp..zichte van
het wegdek komen, waardoor dus eenziidige slijtage optreedt (zie Afb. 74).

Niet-uitgebalanceerde wielen en banden.
Bii niet-uitgebalanceerde wielen en banden zal de band ter plaatse van het zwaarste
punt op de grond slaan en aldaar een slijtageplek veroorzaken.

Onjuiste remafstelling en snel rijden.
In geval van onjuiste remafstelling, dus te strak afstellen, zal het wiel blokkeren en

dus- ter plaatse snel afslijten. Snel rijden en optrekken en het snel nemen van bochten
geeft ook een snellere slijtage (zie ook Afb. 86).
Onjuiste wieluitlijning en aanlopen úe'gen het spatbo'rd.
Dit kan voornamelilk voorkomen bij opleggers, met tandemassen (twee assen achter
elkaar). Immeis de banden zullen, indien ze niet juist uitgelijnd zijn, niet zuiver over
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Afb. 71, Gebogen of scheefstaande assen verooÍzaken eenziidige sliitage.

de weg rollen, maar enigszins schuin over de weg bewegen, waardoor meer wrijving
en dus meer sliltage van de band ontstaat. Ook moet gecontroleerd worden of de band
niet aanloopt tegen het spatbord (boven- en zijkant) of tegen andere wagenonderdelen.
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A.fb. 75, Bandenverwisselschema's.



Gen bandenvervrrisselilr,g toegepast.

Een van de meest noodzakelijke dingen om de levensduur van de banden zoveel
mogelilk te verlengen is het regelmatig bandenverwisselen. Zie hiervoor de banden-
verwisselschema's, in Afb. 75.
Vooral het bandenverwisselen bii dubbele montering is zeeî belangriik.
Immers bij dubbele montering zull_eg de binnenste banden meer belast worden (B in
Afb. 76) dan de buitenste (A in Afb. 76).
Het gevolg is dat de binnenste banden overbelast_ zijn _err de buitenste onderbelast,
wuatéoor 

-deze 
laatste sneller zullen afslilten, zie Afb. 77.

AB BA

@
A.fb. 76, Bandenbelasting.

Onderbelast B. Overbelast

Afb. 77 . De binnenste banden ziin overbelas't, terwiil de buitenste onderbelast ziin
en daardoor sneller afsliiten.

A.

l

Ii

fr$il

il

rt

,{

Demontage van

Verwijder het betrokken wiel van de as en
L"g het wiel plat met de bolling naar
(Afb. 78).

een band

laat de band leeglopen.
boven en draai het binnenventiel uit
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Afb. 78, Uitnemen van het
binnenventiel.

Afb. 79. Losmaken vÍrn de buiten.
band en velgring van de slotring.

1. Slotring. 2. Velgring 3, Velg.

3.

4.

Plaats bandenlichters tussen de slotring en velgring , zodat de velgring (2) rondom
het wiel los van de slotring (1) komt (Afb. 79).
Neem vervolgens de slotring uit de wielvelg door de slotring met behulp van een
wringijzer uit zijn zitting te drukken (Afb. 80) .

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

uit de band (Afb. 81 ) .

7. Neem het velglint en de binnenhand uit de buitenband.

Afb. 80. Afnemen van de slotring. A[b, 81. Uifnemen van de wielvelg,

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

vastzittende steentjes tijdens de inspectie.
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2. Diepere sneden, welke gaan tot de koordlagen doch er niet -d9o. ziin, moeten

*"à"" gevulcaniseerd, Éetgeen nog door het garagebedrijf zelf kan worden uit-
gevoerd.

3. Nog grotere beschadigingen, w9lk9 zich uitstrekken tot een__ beschaÍliging in of
doo"r à" koordlagen (uitgezonderd spijkergaten-) en .die .welke de band ernstig

i"r"*ukken, kunrìen alleen afdoende gerepareerd worden door het aanbrengen van

,ri.o*" koordlagen in de band, welke dan gevulcaniseerd moeten worden. Dit
vereist een go"d" vakkennis en kan alleen worden uitgevoerd door een ervaren

bandenreParateur.
Alle andere maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregel.

Het voordeel van het goed onderhouden van de banden is, dat de koordlagen n9g

i' go.d" condtie zijn, ull het l""py]gk is afgesleten. Het is dan -mogelijk om de

Uu"à"" te laten coveren of. verzolen. Wacht daarmee echter niet tot de profielgroeven
geheel onzichtbaar geworden zijn of tot de koordlagen zichtbaar worden.

Montage van de band

l. Breng de binnenband en het velglint in de buitenband en p-o*p de band een weinig
op om te voorkomen, dat de binnenband uit de buitenband steekt tildens het op de

velg aanbrengen van de buitenband.

2. Plaats het wiel plat op de grond, doch bii voorkeur op een houten blok met een

vrijheid tussen de velg en de grond van ca. 150 mm, hetgeen de montage verge-
makkelijkt.

3. L"g de band om de velg._ Zorg er voor, dat het ventiel op de ju.isle plaats en

uui de juiste zijde komt (Afb. 32) en het velglint niet geplooid of bekneld raakt.

4.' 'Leg de velgring om de velg.

5. Druk met de hand het ene einde van de slotring in de zitting van de wielvelg
(Afb. 83).

6, Druk met de voeten of met een montag eijzer de slotring over de gehele omtrek

in de velgsleuf (Afb. 84) en controleer of de slotring over de gehele omtrek in
de groef ligt. Pomp de band op tot de voorgeschreven spanning.
'Waarschuwingr Houd het wiel met de losse velgring en slotring tijdens het

oppompen naar de grond of een muur gekeerd. Het is helaas al
.réÍ" -uletr gebeurd, dat de slotring en velgring niet goed gefroll-
teerd werden en plotseling met een enorme druk uit hun zitting
schoten en omstanders ernstig verwondden.

Afb. 82, Aanbrengen van band
met ventiel.

Afb. 83. Inbrengen van de slotring.
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Afb. 84. Indrukken van de slotring.

' Onderhoud

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

van de bandenspanning boven het voorgeschreven maximum. Overbelasting gèeft
tevens een verkorting van de levensduur (zie Afb. 85).

Levensduur in 'o/o

60 80 tt

J\fb. 85. Overbelasting geeft een
verkorting van de levensduur

van de banden.
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Afb. 86. Te grote snelheid

verlaagt eveneens de levensduur
van de banden.

ep

3. Wanneer door snel rijden bij warm weer de druk in de band hoger is geworden
dan die is voorgeschreven, moet men geen lucht laten ontsnappen om de juiste
spanning te verkrijgen. D'eze wordt vanzelf. minder bij stoppen of langzamer
rijden. Te grote snelheid verlaagt tevens de levensduur (zie Afb. 86).
Olie, vet, petroleum e.d. zijn de ergste vijanden van rubber. Deze bestanddelen
dienen dan ook zo snel mogelilk van de band te worden verwijderd.
Het grootste toelaatbare verschil in diameter mag tot en met 825 X 20 banden
6 mm (rA" ) bedragen en vanaf 900 X 20 banden 13 mm (%" ) of wat in vele
gevallen gemakkelijk gemeten kan worden: het verschil in omtrek mag niet meer
dan 19 mm (%" ) bedragen voor banden tot en met 825 X 2A en vanaf
900 X 20 niet meer dan 38 mm (|ry'" ) .

In het algemeen moet de band met de grootste diameter aan de buitenkant worden
geplaatst.

7. Om te bereiken dat de banden een lange levensduur hebben, wordt dringend aan-
geraden, iedere 10.000 km de banden onderling te verwisselen volgens een van
de schema's (Afb. 75).Dit is van het grootste belang, daar niet iedere band even
zwaar belast wordt.

4..

5. I
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ONDERHOUDS- CONTROLESTAAT
(zonodig door de dealer laten uitvoeren)

A.. 2-MAANDELIJKSE CONTROTE

SMERING

1. Doorsmeren (zie smeerkaart)
2. Invetten

(koppelschotel, kabels, draaipunten
en draadspillen van remopzetters en
hulpsteunen, bandenlier, grendels e.d. )

3. Oliepeil tandwielkasten controleren
(aandrijving door de koppeling )

4. Peil hydraulische vloeistof
(aandrijving hulpinstallaties)

REMMEN

1. Werking remmen van volgwagen t.o.v
trekker

2. Controle op luchtlekkages
3. Remvloeistofpeil
4, Afstelling wielremmen en parkeerrem-

excentrieken
5. Werking remopzetter/handrem

VERLICHTING

1. Voertuigverlichting controleren
2. Staat verbindingskabel en steker(s) of

contactpennen en sleepringen
3. Reinig glazen en reflectoren
4. Reinig sleepringen en contactpennen

NATREKKEN

1. Veerstroppen, veerbouten, veerbeugels
bevestiging luchtveer

2. Bevestiging lagerstoelen tandemas-
onderstel

3. Wielmoeren
4. Contramoeren van handrembediening

op de as

5. Bevestiging opleggerkoppeling
6. Bevestiging contactpennen

(automatische verlichting van opleg-
ger)

7 . Bevestiging voorsteunpomp en tank
8. Bevestiging remonderdelen

(ventielen, cilinders e.d. )
9. Bevestiging spatborden

CONTROLEREN

1.

2.

3.

4.

).

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Werking koppeling
Werking voorsteun met kleine en
grote pompplunjer
Werking kleplichter
Glycerineniveau voorsteuntank
Lekkages
(voorsteun, remmen, hydraulische in-
stallatie )

Staat slangen almede pijp- en slang-
verbindingen
Veerbreuk
Hoogte luchtveer
(152 mm tussen de platen )

Juiste werking hoogteregelventielen
(luchtvering )

Verbogen trekstangen van handrem-
bediening op de as

Staat wielen en banden
Bandenspanning
(ook reserveband ("") )

13. Warmlopende naven
14, Oververhitte remtrommels

REINIGEN

1 . Luchtdruktank (s) afblazen
(van remmen en luchtveren )

2. Luchtfilters en ontluchters
(ook leidingfilters in luchtveer-
systeem )

3. Chassis
(ook onderzijde)

PROEFRIT OP DE WEG
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SMERING
Als onder A

REMMEN
Als onder A

VERLICHTING
Als onder A

NATREKKEN
Als onder A

CONTROLEREN
l. Staat chassisraam

2, Staat schilderwerk

SMERING

l. Wiellagers verpakken
2. Olie tandwielkasten/hydraulische vloei-

stof voor aandrijving hulpinstallatie
verversen

Verder als onder A

REMMEN
Als onder A

VERLICHTING
Als onder A

B. HA,LFIÀ,.A,RLIIKSE CONTROLE

3. Wieluitlijning
4. Wiellagerspeling, asjukspeling
5. Staat remvoering
6. Schokbrekers controleren en n€r-

stellen
7. Staat rubberartikelen

( rubberveren, veerr,ubbers, schok-
brekerrubbers, stofhoezen e.d. )

REINIGEN

Als onder A

PROEFRIT OP DE WEG

c. IAARIIIKSE CONTROTE

NATREKKEN
Als onder A

CONTROLEREN
AlsonderA+B

REINIGEN
Als onder A

REVIDEREN
1. Remventiel en remkrachtregelaar
2. Hoogteregelkleppen (luchtvering)

PROEFRIT OP DE \MEG
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Omsch rijving Aa nta I

punten

1 . Veren

2, Draadspillen, remop- of remafzetters

3. Wiellagers

4. Draagveren

5. Scharnieren, borden

6, Filter, remventiel (vac. remmen)

7. Filter, beluchtingsklep (vac. remmen)

8. Hefboom, remcilinder

9 . Lucht l.retel (luchtd r. rem men)

10. Filter, reactieventiel (luchtdr. remmen)

1 1. Remvloeistoftank

12, Steunwielen en brug

13. Steun, naaldafsluiter

1 4, Scharnierpunten, ponlphe{boom

15. Tank, voorsteun

1ó. Scharnierpunt, drukstang

17 . Draaiplaten, koppeling

1 8. Scharnieren, koppeltafel

19. Filter, verdeelklep (vac. remmen)

20, Filter, ha nd remventiel (vac. rem men)

2

2

B

2

N. B.

1

1
I

1à2

1à2

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

1

OPMERKINGEN: Voor alternatieve smeerpunten zie bladz, 96.
Voor overige onderhoudspunten zie bladz. 82 - 83.

O Smeerpu n t ) V u lti- pu rpose PC Peil con troleren

O Smeern ippel t vet V Verversen

A Glycerine S.G. 1 ,23 Ph _ 5 R Reinisen

\2 Remvloeisto{ HD (SAE 70 Rl) A Afblazen

I Geschikt reinigingsmicjdel
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Omschrijving Aa nta I

pu nten

1 . Veren

2, Evenaar, remstangen

3. Wiella g ers

4. Kabefs, remopzetters

5 . D raagve re n

6, Draadspillen, remopzetters

7 . Scharnieren, borden

B. Filter, remventiel (vac. rem men)

9. Filter, beluchtingsklep (vac. remmen)

10. Hefboom, remcilinder

1 1. Luchtketel (luchtdr. remmen)

12. Fí|1sl", reactieventiel (luchtdr. remmen)

1 3. Remvloeistofta n k

14, Steunwielen

15. Brug, steunwielen

1 ó. Steun, naaldafsluiter

1 7 , Scharn ierpu nten, pom phef boom

1 8. Ta n k, voorsteu n

19. Draaiplaten, koppeling

20. Scharnieren, koppeltafel

21. Filter, verdeelklep (vac. remmen)

22. Filter, handremventiel (vac. rem men)

23, Scharnierpunt, drukstang

2

1

4

1à2

2

I az

N. B.

1

1

1à2

1

1

1

2

1

'l

2

1

2

2

1

1

1

Fi
fi:
n;.

ft
h
F
F-

$.:
ffi:

ffi'
ffii:,

ffi'
ffií,

ffi.-

ffil
fr.Y;-

ffi-.,

m.,

ffi

Hu
pé'

,fii,
ili.

i.
. i.:

:

,lt, 
'

OPMERKINGEN: Voor alternatieve smeerpunten zie bladz. 9ó.
Voor overige onderhoudspunten zie bladz. 82 - 83.

O Smeerpunt ) Vulti-purpose PC Peil controleren

O Smeern ippel t vet V Verversen

A Glycerine S.G. 1 ,23 Ph _ 5 R Reinigen

V Remvloeistof HD (SAE 70 Rl) A Afblazen

I Geschikt reinigingsmicidel
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O msch rijvin g
Aa nta I

punten

1. Draadspillen, remopzetters

2. Kabels, remopzetters

3. Leiding{ilters, hoogteregelkleppen

4, Wiellagers

5. Lagers, asjukken

6. Lucht ketel (luchtveer)

7, Leidingfilter, luchtketel

8. Scharnieren, borden

9, Filter, reactieventiel

1 0. Luchtketel (rem men)

1 1. Remvloeistoftank

12, Luchtf ilter, remcilinder

13. Steunwielen

14. Brug, steunwielen

1 5. Scharnierpunten, pom phe{boom

16, Steun, naaldafsluiter

17 , Tan k, voorsteun

18. Scharnieren, koppeltafel

1 9. Draaiplaten, koppeling

20. Scharnierpunt, drukstang

2

2

2

4

4

1

1

N. B.

1

1

.,1

I

1

2

1

2

1

1

2

2
I

I

OPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. 96.
overige onderhoudspunten zie bladz , 82 - 83,

o
o
A
o
l

Smeerpunt 
lMulti-purpose

Smeernippel t 
vet

Glycerine S.G. 1,23 Ph

Remvloeistof HD (SAE 7O Rl)

Ceschikt reinigingsmiddel

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Alblazen

8g
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Omsch rijvin g
Aa nta I

punten

Draadspillen, remopzetters

Kabels, remopzetters

Veerschom mels

Wiellagers

Juklagersmering

Wiellagers

Veerschom mels

Scharnieren, borden

Filter, remventiel (vac. rem men)

Filter, beluchtingsklep (vac. remmen)

Hefboom, remcilinder

Brug, steunwielen

Luchtketel (rem men)

Steu nwielen

Filter, reactieventiel

Remvloeistof ta n k

Steun, naaldafsluiter

Scharnierpunten, poffi phefboom

Ta n k, voorsteu n

Scharnieren, koppeltafel

Draaiplaten, koppeling

Filter, verdeelklep ì vacuum
Filter, handremventiel I remmen

Scharnierpunt, drukstang

'1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

1'1 .

12.

13.

14.

15,

1ó.

17,

18,

19,

20,

21 ,

22,
23

24,

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

4

4

10

4

4

N. B.

1

1

1à2
I
I

1

2

1

1

OPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. 96.
overige onderhoudspunten zie bladz , 82 - B 3.

O Smeerpu nt )

O Smeernippel t
A Glycerine S.G. 1

O Remvloeistof HD

U Geschikt reinigin

Multi-purpose
vet

,23 Ph

(sAE 7 O Rl)

gsm iddel

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen
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Omschrijving Aa nta I

punten

1. Draadspillen, remopzetters

2. Kabels, remopzetters

3. Sli.;tblokken (invetten met Molybdeen

4, Wiellagers

5. Juklagersmering

6. Leidingfilters, hoogteregelkleppen

7. Sli.ltblokken (invetten met Molybdeen

B. Wiellagers

9 . Lucht ketel (luchtveer)

10. Leidingfilter, luchtketel

1 1. Remvloeistoftank

12, Luchtf ilter, remcilinder

13. Filter, reactieventiel

1 4. Luchtketel (remmen)

15. Voetplaten, voorsteun

1 6 , Scha rn ieren, borden

1 7 . Scha rn ierpu nten, pon'r phe{boom

1 8. Tank, voorsteun

19. Scharnieren, koppeltafel

20. Scharnierpunt, drukstang

21 , Draaiplaten, koppeling

disulphide)

disulphide)

2

2

2

4

I
2

2

4

1

1

1
I

'l

I
I

1

2

N. B.

2

1

2

1

2

OPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz. 96.
overige onderhoudspunten zie bladz , 82- 83.

a\
/^|V
A
or

Smeerpunt 
)Multi-purpose

Smeern ippel 1 
vet

Glycerine S.G. 1 ,23 Ph

Remvloeistof HD (SAE 7 O Rl)

Ceschikt reinigingsmiddel

PC Peil controleren

V Verversen

R Reinigen

A Af blazen
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O msch rijving
Aantal
pu nten

1 . Draadspil en kabel remoPzetter

2, Remsleutels

3. Lagers, nokkenassen

4. Wiellagers

5. Wiellagers

6. Lagers, nokkenassen

7. Remsleutels

8. Filter, reactieventiel

9. Luchtketel (luchtdr. remmen)

10. As, bandenlier

i 1. Voetplaten, voorsteun

12. Scharnieren, borden

1 3. Scharnierpunten, pon'ìphefboom

14, Tank, voorsteun

15. Scharnieren, koppeltafel

1ó. Scharnierpunt, drukstang

17. Draaiplaten, koppeling

2

2

4

4

4

4

2

1

1

2

2

N. B.

4

1

2

2

2

OPMERKINGEN: Voor
Voor

alternatieve smeerpunten zie bladz, 96,
overige onderhoudspunten zie bladz. 82-83.

o
o
A
o
f

Smeerpunt 
ìMulti-purpose

Smeernippel I vet

Glycerine S.G. 1 ,23 Ph - 5

Remvloeistof HD (SAE 7 O Rl)

Geschi kt reinigingsmicjdel

PC Peil controleren

V Verversen

R Rei n igen

A Af blazen
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