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KOPPELING

Zie voor duidelijke overzichtstekening Pqg. )'2.
Zoqls bovenstqqnde foto qqngeeft, is de DAF-koppeling gemonteerd
boven de crchterbrug vcrn de trqctor. Zii bestcrqt uit een tqf el met
koppelpen en bedieningsorgqnen en is met rubberblokken op een

onderstel gelcgerd, wcrqrdoor een soepele verbinding tussen de
trqctor en de oplegger verkregen wordt. Onder de oplegger bevindt
zíc};. een

vqste koppelschotel met de qc:npqssende onderdelen, wctqr

doorheen verschillende verbindingen tot stqnd worden gebrcrcht.

De gehele bediening wordt gekenmerkt door eenvoud. Zii vindt
plcrcts vqnuit de cqbine met een hefboom, die onder het bereik
vctn de chquffeur is crcngebrcrcht. Met een enkele hefboombeweging

wordt tbij het clqnkoppelen de verbinding tussen trqctor en oplegger

tot stqnd gebracht, d.w.z.:

Fiet opleggergedeelte vcrn de koppeling wordt in het trcrctorgedeelte vcrn de koppeling vqst vergrendeld.

Indien vqcuumremmen
qqngesloten.

zrjn toegepqst, zijn deze qutomqtisch

3

Bovenqqnzicht

kcppeling in
open stand.

Achterqqnzicht

koppeling in

gesloten stqnd.

De lichtleidingen voor de zii- en crchterlqmpen, voor de stoplamp (eventueel ook nog voor richtingcrcrnwijzers) zrjn qutomatisch qqngesloten.

De hydraulische voorsteun gacrt bii het crcrnkoppelen qutomqtisch omhoog.

Het koppelhqndle kqn in drie verschillende stqnden worden geschakeld, n.l. ,,ontkoppeld", ,,porrlpen" en ,,g€koppeld". De stclnden
,,ontkoppeld" en ,,gekoppeld" ziin duidelijk genoeg, doch de middelste stcrnd, ,,po[rpen", behoeft enige toelichting. Deze wordt ge-

bruikt bij

:

Het omlcrca pompen vqn de voorsteun
Dit is nodig bij het cfkoppelen vcrn de oplegger. Men schcrkelt het
koppelhcrndle, dcrt in de stcrnd ,,gekoppeld" stcrcrt, in de stqnd
,,po[rperî,"; de koppelpen is dcrn hcrlf ,,ontkoppeld", wqqrdoor de
kleplichter omlclcrg is komen te stqcrn. De koppelpen be'vindt zich
dcrn echter nog ver genoeg in het opleggerdeel, wqqrdoor dit doel-

matig met de truck verbonden blijft. De licht- en vqcuumcrqnsluitingen ztjn dqn reeds verbroken en de remmen vcrn de oplegger
zijn dcrn crcngetrokken. Men kqn de voorsteun nu omlcrcg pompen.
Op bovenstqqnde cfbeelding ziet men, wcrqr het pomphcrndle is
ccngebracht. Deze pomp heeft een grote en een kleine plunjer.
Het nqqr de grond po'mpen vcrn de voorsteun geschiedt met de
grote plunjer, wcrcrrvoor het schqkelhefboompje omlccg gericht
moet zijn. Indien de oplegger niet belqden is, zq,l het voldoende
zrjn, wqnneer de steunwielen eenmcrql de grond rcken, dat men
met de grote plunjer het pomphqndle nog even crqntrekt. Men forcere dit echter niet. Normcrql

zq,L

men, qls de oplegger geheel ol

ook slechts gedeeltelijk gelcrden is, de kleine plunjer moeten inschqkelen, crls de steunwielen de grond eenmcrql rqken. Men zet
hiertoe het hefboompje omhoog en pompt nog 4 ù 5 slcrgen.
Wij wijzen er specical op, dcrt men niet te ver moet doorpompen.
Een te hoog gepompte wqgen levert bij het ccnkoppelen moeilijkheden op. Ook bestcrqt de kqns, dqt, qls de voorsteun in zijn uiterste
stqnd is gekomen, de druk te hoog wordt, wcrcrrdoor een def ect
crctn de pomp kqn optreden.
Ncdat de voorsteun omlccrg gepompt is, zel men het koppelhandle
in,,ontkoppeld" en kqn men de trcrctor zonder meer wegrijden.
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HET AANKOPPELEN

De bediening heeft als volgt plcrcrts:
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VAN DE OPLEGGER

Het koppelhcndle moet in de stclnd ,,ontkoppeld" geschqkeld
worden.

De trqctor wordt onder de oplegger geleden, tot de krccg vqn
de oplegger-koppelschotel een ccnslcrg vindt in de koppeltcrf

-

el vqn de trcrctor.

Het koppelhqn,dle in de cabine wordt in de stcrnd ,,$ekoppeld"
geschcrkeld.

De oplegger stqcrt te
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Het k61n voorkomen, dcrt de oplegger te lcrag

stcrcrt

ten opzichte

de trqctor, wqqrdoor het clcrnkoppelen moeilijk is. Dit kcrn b.v.
voorkomen, qls de steunwielen enigszins in de grond ziin weggezckt. Men kcrn dit verhelpen door het schcrkelhefboompie bii de

v61n

po*p omhoog te zetten en dcrcrrnq met het pomphcndle de oplegger
omhoog te pompen.

De oplegger stcrct te hoog
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Wcrnneer het blijkt, dct de opleggor te hoog stclclt, om zonder meer
crcrn te koppelen, dcrn zel men de trqctor cfgeremd onder de op-

legger. Op de tekening op pqg. 12-13 ziet men links ondercrcrn een
klein hqndwieltje P, wcrqrmede men een omloopventiel opendraqit.
Hierdoor krijgt de olie gelegenheid vqn de voorsteun in het reservoir terug te stromen. Is de oplegger nu zover gezclkt, dcrt de
koppelschotels op elkqcrr liggen, dcrn riidt men de truck even terug
en koppelt dcrqrncr op de gewone wijze ctctn.

In het cllgemeen is het gemckkelijker om qqn te koppelen, wctnneer
de opleggerschotel iets lcrger ligt dcrn de koppeltcfel vcrn de trclctor.

HET AFKOPPELEN VAN DE OPLEGGER
Dit heeft qls volgt placrts:
Men trekt de hqndrem qqn.
Men zel het koppelhqndle in de middelste stqnd: ,,pomPen",
- en pompt de voorsteun omlcrcg, zocls hierboven beschreven.
Men zet het koppelhcrndle in de stqnd ,,ontkoppeld".
Men zel de hqndrem crf en rijdt de trqctor weg.
Het hqndle wordt weet in de onderste stcrnd, ,,gekoppeld"
geschakeld.

Verplcrqtsen vtrn de crfgekoppelde oplegger
De <rfgekoppelde oplegger stcrcrt qutomqtisch cfgeremd. Men moet
dus, voordcrt men een crf gekoppelde oplegger met de hqnd wil
verplcrqtsen, de remmen met de remcrfzetter buiten werking stellen.
Bij één-cssers wordt de tem af gezet door een bedieningshandle
crchter qcrn het chqssis. Deze wordt voor het qfzetten vcrn de rem
omhoog gehacld. Bij schommelqssers moet men de zwengels qchter
op het uiteinde vctn de beide qsdrqgers indrqqien. Bij tqndemqssers

bevinden zich deze zwengels tegenover de remcylinders.
Men kqn de stuurstqng onder de wqgen wegdraqien en de wqgen
hiermede tijdens het verrijden besturen. De voorsteun is berekend
op verplcrctsingen over korte crfstqnd. Men mcrg deze dus niet qI

te ruw behqndelen; tegen verplcatsing vqn de oplegger met een
pacrd of dergelijke middelen is de voorsteun niet bestcrnd.,Men
lergete niet, voordqt de oplegger weer ccngekoppeld wordt, de
re'mmen weer in de oorspronkelijke stcrnd terug te brengen, dcrcrr
men deze qnders tijdens het rijden niet zou kunnen gebruiken en
voorts om te voorkomen, dqt de oplegger tijdens het acnkoppelen
qchieruit zou worden geduwd.

o
De hydrcrulische
niet omhoog

VAN

KLEINE STORINGEN
voorsteun komt bii het qqnkoppelen

HET OPHEFFEN

Op de tekening op pqg. L2-13 kunt U zíen, hoe door een kleine
vérstelling vqn- het lever vctn de kleplichter deze wqt meer slcrg
kcrn mqken. Dit zclJ wqqrschijnlijk voldoende ziin, om de voorsteun
weer behoorlijk te doen functionneren. Het k<rn ook ziin, dcrt de
kleplichterpen vqn boven wclt cfgesleten is. Deze moet dcln iets
verhoogd worden, bijv. door het oplassen vcrn een schijfje.

De voorsteun gqat niet omlcrqg
In 't gevcrl, dct de pomp niet zolJ werken en dcrcrrdoor de voorsteun
niet ómlccg gcct, Iigt de oorzqcrk wctctrschijnlijk in het volgende:
l. Het terugstroomvenrtiettie slcrqt open. Men moet dit met het
hcrndwieltje eerst sluiten.

2. D,e p€Do wcrcrro'p de kleplichter rust, bliilft hcrngenn Om dit te
verhelpen, plcatst men een sleutel op het vierkcrnte qseinde
vcrn de kleplichter, dclt ncrcrst de koppelschotel uitsteekt, en
drcrcrit deze dqn zover mogelijk nctcrr links om. Men moet er
op letten, dclt gedurende deze handeling het koppelhclndle in
de chcruf f eurscqbine in de middenstcrnd, ,,pompen" stcrqt.
3. Er z7l tucht in de pomp. Lucht kqn men qls volgt uit de pomp
verwijderen. Men plclcrtst het pomphcndle geheel nqcrr de hoofd-

een slcrg los, hcrcrlt dcrqrligger,
-het drqcrit het ontluchtingsschroefje
hqndle langzcram ncrcrr zich toe en drqcrit het ontluchncr

tingsschroefje weet vcrst. Dit ontluchten geschiedt _ qchtereenvolgens met de grote en de kleine plunjer. Men kcrn het binnenkomen v6tn luchi in de pomp voorkomen, door mqqndeliiks de
pckkingmoeren, die zich qqn de voor- en crchterziide vctn de
pomp bevinden, crqn te drqqien.
Wcrnneer men bemerkt, dclt het oliereservoir leeg rcrqkt, moet dit
weer met vloeistof bijgevuld worden. Voordcrt men de vuldop vctn
het reservoir qfschroeÍt, moet de voorsteun omhoog geheven zlln.

Het reservoir wordt bijncr geheel gevuld. AIs vloeistof kcrn men
glycerine of kipolie gebruiken; in ieder gevcl moet het een ZUUr'

vriie vloeistof zíjn.

Kleine reptrrcrties koppelpen
1. gemonteerde
koppelpen
2. sluitring
3. bout
4. crfsluitkcrp
10
5. rubbermót
6. veerschotel
7, drukveer
11 8. contqcthouder

9 9. qqnsluitstuk

voor
vqcuumslcng
10. schroef

I l.

koppelpen

De montcge vcrn een nieuwe rubbermof in de koppelpen geschiedt
qls volgt. Het boutje (3) boven in het hqrt vcrn de koppelpen (11)
wordt verwijderd, wcrqrncr men de kqp (4) uit de koppelpen kqn
nemen. Men kcrn nu de rubbermof (5) uitnemen en door een nieuwe
vervctngen.

Als de contcrctringen zover uitgesleten zrjn, dqt zij vernieuwd
moeten worden, dcn kcrn men de contcrcthouder (8) eenvoudig, ncr
uitdrcrqien vcrn de schroef (10) crqn de buitenzijde in de koppelpen
en vcrn de kleine schroef boven
in de contqctring, in zijn geheel
uit de koppelpen nemen.
Bij het inzetten vcrn een nieuwe

contcrcthouder wqqrin de
stroomdrqqd door de koppelpen getrokken en bevestigd
wordt, zoqls in onderstcrqnde

wordt de drcrcrd eerst door het gclt in -de
crfbeelding te zien is
contcrctririg gestoken en dqn gesplitst. Bii qcrndrcrciing vcrn het
schroefje woiat zodoende de drcrcrd vcrstgeklemd.
Men lette er oP, dcrt het schroefie

niet boven de contactringen uitsteekt,
doch met het oppervlak dcrqrvqn gesclrRoEF

lijk blijft.
Houd de contqctringen goed schoon
en zorg, dcrt er geen vet in de KoP-

pelpen komt. De contqctringen mogen
nooit met olie of vet gesmeerd worden, qqngezien hierdoor het tot stcrnd
komen vctn een goed contqct verhinderd wordt.
ELECTRISCHE
LEfDING

Vernieuwen vtrn mqnchet in voorsteun
De leren of rubber mqnchet in
de voorsteun, welke de kiPolie

of glycerine af sluit, moet oP
de duur wel eens vernieuwd
worden. Dit kqn crls volgt ge-

schieden. Het voorgedeelte vqn
de oplegger wordt met crics
of tqkel ondersteund, zodqt
men de brug met de wieltjes A

kcrn cfnemen. Onder moer

B

zet men een hulppiip (diclmeter

vcln de hulppijp buitenwerks
iets kleiner dcln moer B, binnenwerks iets groter dcrn pijp
D). Moer B wordt nu losgedrcrqid en afgenomen, wacrbii

het voorgedeelte vqn de wctgen met behulp vcrn crics of
tckel iets omhoog gehcrcrld zq.l
moeten worden. Hiernq kqn
men veer E demonteren. De
vloeistofleiding F wordt uit de
pijp gedrcrcid, moer C qcrn de
bovenzijde cfgenomen, wcctrncr

het huis D uitgenomen en de
nieuwe mqnchet gemonteerd
k<rn wolden.
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I qqnsluiting
2
3

op zuigbuis vcln de motor

terugslcgklep
vctcuummeter

4 Onderdrukketel
5 afsluitkrqqn
6 regelventiel

Contróle vcrn de remleiding of kleine reparqties, welke men qctn de
rem wil verrichten, vereisen in de eerste plcrats, dqt men goed mel
de werking vctn de rem-instclllqtie op de hoogte is. Voor een goed

begrip hiervqn geven wij eerst een korte beschriiving vqn het
rem-systeem, dct DAF toepcrst.
De DAF vcrcuumrem werkt volgens het principe, wccrrbij de remkrqcht door een drukveer wordt uitgeoef end, welke veer door
onderdruk wordt vrijgehouden. Dit heef t verschillende voordelen:
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lekkcge in de remleiding, welke tijdens het rijden mocht ontstcrqn, wordt onmiddellijk bemerkt, doordqt de rem dqn in
werking treedt.
De qqnzuigbuis vqn de cqrburqteur nqctr de motor wordt benut
voor het verkrijgen vcrn de nodige onderdruk. De remleidingen,
die met de remcylinders en de onderdrukketel in verbinding stccn,
worden dcrcrrop qcrngesloten en tijdens het lopen vqn de motor
heerst hierin een zekere onderdruk ten opzichte vqn de buitenlucht.
De stcrnd hiervcrn kqn men in cie cqbine op een vctcuummeter

ent in de remcylinder een zuigende
crcrn de druk, welke de dqqrin
crcrngebrqchte drukveer uitoefent en wqcrdoor de rem wordt vrij-

crflezen. Deze onderdruk oef

werking uit, die tegengesteld is

10
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koppeling
vccuumremcylinder

I remcrf zetter
l0 remtrommel met remschoenen

gehouden. Wordt nu door middel vctn het regelventiel (dct verbonden is met de hclnd- en voetrem vqn de trcrctor) lucht in de
remleiding toegelcten, dcrn wordt het drukverschil geheel of ge-

deeltelijk opgeheven, nctqr gelcng de krqcht, wqctrmee geremd
wordt. De remmen worden op dit moment dus in werking gesteld.
Het regelventiel is zodcrnig geconstrueerd, dcIt bii gedeeltelijk indrukken v6rn het rempedqql een gedeelte lucht wordt toegelclten,
totdat een evenwichtstoestcrnd bereikt is, wccrbij geen lucht meer
toetreedt. Om dqn nog krcrchtiger te kunnen re'mmen is het nodig,
d61t het rempedqql nog dieper ingedrukt wordt. De krcrcht, wctctrmede geremd wordt, wordt met een tweede wijzer oP de vqcuummeter' in de cqbine qqngegeven.
De DAF remcylinder is vcrn een bijzondere constructie, wcrcrrbij in
plcrcrts vctn een heen en weer gcrcnde zuiger een vcrst mernbrqcn
wordt toegepqst. De crchter dit membrqqn weggezogen lucht doet
het membrqqn nqqr die zijde doofbuigen, wcrarbij de crqn de <rndere
zijde ccrngebrqchte stcrng, tegen de veelwerking in, de rem vrijhoudt.

Tenslotte is in de qqnzuigteiding vcrn de motor een terugslcrgklep
opgenomen, welke verhindert, dct bii plotselinE gqsgeven de remIeiding en de onderdrukketel vol lucht stromen.

Zt" veruolg pag. 14
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A Trcrctorgedeelte vcrn de koppeling
B Opleggergedeelte v. d. koppeling
C Koppeltqfel vqn trqctor
D Koppelschotel vctn oplegger
E

Koppelp.en

F Bedieningscts
G Kleplichterpen

H Aseind vqn kleplichterpen
I

Pomp

K Ontluchtingskrclcntje vqn

pomP

L Olietqnk
M Vuldop vqn olietqnk

N Pomphqndle
O Hefboompje voor het omzetten vctn
de plunjer' (getekende stqnd:
grote plun jer)
P Hqndwieltje vqn omlooPventiel
R Vqcuumleiding
S Lichtleiding

Ontkoppeld
7..
Pom
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HET OPSPONEN VAN LEKKEN
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Bij het opsporen v6rn lekken gc;qt men zo te werk, dcrt men de gehele instcrllqtie telkens voor een gedeelte onderzoekt. Een plcrctische
werkwijze hiervoor lclten wii volgen:
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Onderzoek vqn de trcrctor
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Als de meter in het geheel geen of nclgenoeg geen onderdruk ctqnwijst, dcrn zs.I men goed doen de oorzctqk in de eerste plcrcts te
zoeken bij de terugslagklep. Het zou kunnen ziin, dat zlch vuil
uit de leidingen op de klepzitting heeft vctstgezel. Ncrdclt men de
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stop afgeschroefd heeft, kcrn men de klep schoonmqken.
Blijkt, dclt de oorzqqk vcrn de lekkclge niet in de terugslagklep
schuilt, dcrn gacrt men qls volgt te werk:

Men begint met het koppelhandle in de middelste stand (,,pompen")
te zetten, zodcrt de oplegger dcrn buiten beschouwing bliift. Hierncr
pompt men onderdruk en zel de hcrndrem qqn. De rode wijzer

springt nu op 0. Loopt de zwqrte wijzer nu terug, dcrn is dit een
vqn
crcrnwij zing, dcrt men het lek zql moeten zoeken in het gedeelte
constqnt,
druk
de
Bliift
regelventiel.
tot
motor
de instqllqtie vqnqf
dcrn moet het lek zitten crchter het regelventiel.
Men zet nu de hqndrem qf, pompt opnieuw onderdruk en lopen de
wijzers nu terug, dqn onderzoekt men de leiding qchter het regelventiel en de koppelpen. Het is mogelijk, dcrt de rubbermof in de
koppelpen vernieuwd moet worden (zie pqg. 8). Lopen de wijzers
niet terug, nadqt men
de hqndrem heeft clfgezel, dcrn zit de lek-
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kcrge achter de koPpelpen, dus in de oP-
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meter. Deze looPt nu
terug, wqt een tweede crcrnwij zing Ís, dct
de lekkcge in de oPlegger gezocht moet
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Onderzoek vcn de oPlegger
Op dezelfde wijze kcrn men stuk voor stuk de gedeelten vcn de
rem-instqllqtie vsn de oplegger onderzoeken. Men kcrn het beste
het eerst de remcylinders onderzoeken, dcrcrr men hier de grootste
kqns heeft het lek te vinden. Mcqk hiertoe de slcng vqn een vctn
d,e remcylinders los en sluit deze met een rubberstop clf. Bliikt, dcrt
de vqcuummeter nog zc.kl, bevestig dcrn de slcng weer en mcrcrk
vervolgens de slcrng vqn de crndere cylinder los. Loopt nu bijv. de
meter niet meer terug, dcrn zc.! de fout in deze cylinder schuilen.
Het kcrn d61n zijn, dct de qcrnsluitnippel niet meer crfsluit, of wel,
dcrt het membrqqn vernieuwd moet worden.

Vernieuwing vtrn het membrcrcn in de remcylinder
gekoch I ziin, is het vernieuwen vcln het
membrqqn een eenvoudig werk. Men drcrqit de moeren qf vctn de
boutjes in de remcylinder en verwijdert de hcrlve remcylinder. De

In wqgens, welke ncr Lg42

dekplcrcrt, welke met een zestal boutjes bevestigd is, kan men nu

losmqken, wqctrncr men een nieuw membrqqn kqn inzetten.

t'

ffi
Veel moeilijker is het inzetten vcrn een membrqqn in remcylinders
vcrn het vóór lg4z^ gebruikte type. Men kcrn dit het beste door de
gereedschcrp ter
f cbriek laten doen, dcrcrr deze hiervoor speciacrl
beschikking heeft. Wil men het echter zell doen, dcrn g<I men omzichtig te werk, dcrqr het uit de koker springen vqn de veren zeet
gerrootlijk is. Door het qchtergedeelte vcn de veerkoker en de flens
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vqn de veetschotel ztjn twee gcrten vctn ongeveer I mm diqmeter
geboord. Steek door deze twee gaten twee pennen of één PeD,
welke om de moer heen loopt. De pen mcrg niet veel minder dik
zíjn dqn de geboorde gaten en men zorge er voor, dcrt deze er
niet uit kqn vcrllen. Men kqn nu de moeren vqn de boutjes in de
remcylinder cfdrqqien, de halve cylinder verwijderen en de gcrffel
en moer 616rn de qchterzijde vctn de koker losmqken. Dcrcrrncr kcrn
door tikken op de stcrng, wcrcrrop de gcf f eI wcts gedrcrcrid, het
membrcqn uitgenomen worden. Tenslotte moeten nog de bouties
uit het dekplcrcrtje worden gedrccid.
Wqnneer men de cylinder weer in elkcrcrr heeft gezet en de moer
en gaffet zijn vcstgedrclcrid, vergete men niet de pennen uit de
gcrten

te verwijderen.

het demonteren vcrn een remcylinder een zo moeilijk werk is,
heeft DAF hiervoor een ruilsysteem ingesteld. Men kqn de remcylinder n6rqr de fabriek opsturen, die dctn direct voor toezending
vCIn een qndere cylinde r zorgdrcrcgt. Hierdoor wordt de tiid, die
voor de repcrrctie nodig is, bespcrcrd. Wii wijzen er met klem oP,
dCIt deze methode boven het zelt demonteren te verkiezen is.

Dcrcrr

Reiniging vcln het regelventiel
In het regelventiel bevindt zich een filter ter reiniging vqn de lucht,
die vicr het ventiel wordt qqngezogen. Het is nodig dit filter vqn
tijd tot tiid te reinigen, dcrcrr een vervuild ventiel een vertrqcgde
remwerking veroorzqqkt. (Op de vqcuummeter is dit wqqr te nemen.)
De demontage vcrn het

ilter is zeer eenvoudig. D oor de zes
schroeven los te
f

drqqien, kcrn men het
gehele filter vqn het
ventiel nemen. Nu kqn

het f ilter schoongemqqkt worden en het

stof uit het ventiel
verwijderd worden.
Hiernq met de vinger
een dun lclclgje vqse-

line in het ventielhuis
qqnbrengen en het
filter weer monteren.

t6

Afstellen vqn de remmen op vcrste cssen
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zetter wordt de rem vrij gezet. De remstcrng wordt
losgemclcrkt. Controleer nu of de remhefbomen goed drcrcrien, door
er met de hqnd tegen te drukken. Indien de hefboom niet uit eigen

Met de

remcrf

beweging terugspringt, demontere men de nclven. De remsegmenten
worden dclcrrbij uitgenomen, de drcrcripunten schoongemcrcrkt en vctn
nieuw vet voorzien. Doe dit eveneens met de cycloide-qs'

wij rcrden ctqn dit ieder hqu jcrclr te

doen.

de hefboom met de hqnd méér dan 2 cm worden ingedrukt,
verstel deze dqln één tqnd terug op de cycloide-cts, nadcrt men
Kcrn

I

il

I

I
I

de moer een weinig losgedrqqid heeft. Kcrn men de hefboom geen
Z cm indrukken of is het verstellen vqn de hefboom met een tcrnd

te weinig of te veel, stel dcxt verschil dcrn met de gclf f eI op de
remstcng bij. Men lette erop, dclt de hef boom steeds een hcrlve
centimeter moet kunnen worden ingedrukt, wil men de remmen
kunnen vrijhouden. Hierncr verbindt men de remstcrng en gclffel
weer met de hefboom.
Iedere Iem behcrndele men op deze mqnier crfzonderlijk'
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Afstellen vcrn de remmen op schommelassen
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De remcrfzetter wordt ingedrcrcrid, wcrqrdoor de lem wordt vrijgezet.
De wielen worden omhoog gecrict, tot zii vrii kunnen schommelen.
De slcng vcrn de remcylinder wordt nu losgemqqkt, wqctrnct men
de wielen geheel kqn ronddrcrqien. De remstcrngen ziin nu toe-

gankelijk en kunnen worden losgemcrqkt.
Controleer ilu, of de remhefbomen goed drqqien, door er met de
hqnd tegen te drukken. Indien de hefboom niet uit eigen beweging
terugspringt, demontere men de nqven. De temsegmenten worden
dqqrbij uitgenomen, de drccripunten schoongemcckt en vcrn nieuw

ffi

ffi

vet voorzien. Doe dit eveneens met de cycloide-qs.
Wij rcrden ctqn dit ieder hclf jcrcrr te doen.
Verstelling vcrn de hefboom met één tcrnd op de cycloide-qs heeft
qlleen plccts, wqnneer de hefboom met de hcrnd méér dqn twee
centimeter kqn worden ingedrukt. Kcrn men de hefboom geen twee
centimeter indrukken of is het verstellen vqn de hefboom met één
tqnd te veel, stel dcrt verschil dcrn met de gaffel op de remstcng
bii. Men lette erop, dqt de hefboom steeds een hqlve centimeter
moet kunnen worden ingedrukt, wil men de remmen kunnen vriihouden. Hierncr verbindt men de remstcrng en gcffel weer met de
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Ied,ere rem behcrndele men op deze mqnier crfzonderlijk.
Om te controleren, of de remevencrqr recht zit, wordt de remcrfzetter

;,Éj
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weer uitgedrcrcrid. Zít de evenqqr niet recht, verstel dqn beide

[it
rli

gcrffels vcrn de remstcrngen. Vóór men hiertoe overgqqt, drcrqie men
de remqfzetter weer in.
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Afstellen vcn remmen op tclndemqssen
Met de remcrfzetter
wordt de rem vrii
gezet. De remstcng

wordt losgemqakt.
Controleer rlu, of

de remhefbomen
goed drcrqien, door
er met de hqnd
tegen te drukken.
Indien de hefboom

niet uit eigen beweging terug.

springt, demontere
men de ncven.

De remse€tmenten
worden dcrcrbii
uitgenomen, de
drcqiPunten
schoongemqqkt en
vcn nieuw vet

vootzien. Doe dit
eveneens met de
cycloide-qs, ncrdcrt
men de moer een

weinig heeft losgedrccid.

Kcln men

de hefboom geen
2 cm indrukken, of

is het verstellen
vcn de hefboom
met één tqnd te
veel of te weinig,
stel dcrn het verschÍI met de gcrffel

oP de

remstcrng

bij. Men lette eroP,
kunnen worden
moet
centimeter
hqlve
een
steeds
dct de hefboom
ingedrukt, wil men de remmen vriihouden. Hierncr verbindt men de
remstcrng en gclffel weer met de hefboom'
Iedere rem behcrndele men op deze mcrnier afzonderlijk.
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VERWISSEI.EN VAN WIEIEN
Bii schommelassen

BÍi het verwisselen

vcrn wielen plcrctse

men de crics met
overleg. Moet bijv.
het binnenwiel links
vctn nevenstclqnde
crfbeelding worden

vervqng€tr, dqn doet
rnen het beste, door

onder beide veren
links vqn de veerstrop een cric te
placrtsen. De uit-

schroef bqre borgpijp

wordt gedemonteerd.
De wielen worden

z6 hoog boven de
grond gebrcrcht, dcrt
men het binnenste
wiel nqqr buiten kqn drqclien. (Eerst de remslcrng nqctr de cylinder
losmcrken!) Verzuim niet lcrter de borgpijp weer te monteren. Men
crict de wcgen op met crfgeremde wielen. Is de wqgen niet gelcrden,

dqn is het gemcrkkelijker de crics onder de veerogen, in
vcrn nqqst de veerstroppen te plcctsen.

Bii

tcrndemqssen

Voor het verwisselen
vctn een wiel bij een
tcrndemqsser behoeft

men slechts één cric
te plcctsen onder het
juk, wcrqrop het wiel
gelcrgerd is.

Smering veerogen
bii schommelqssen
Om het vet gelegenheid
te geven het te s'meren
oppervlck vcrn het v€er-

oog overql te bereiken,
gebruikt men eerst de
vetspuit, wcnneer het

veeroog normctql belcst
is. Dcrcrncr zet men er een

cric onder, wcrcrrdoor de
schommelcrskoker

in

het

veeroog komt te hcngen. Spuit nu nog eens vet
20

plcrcrts

SMEEBSCHEMA VASTE AS.OPLEGGER

No. I

I I

2
3
4
5
ó

|
|
|
I
|

7 |
8 |
9 I

l0 |
11 |

12 |
13 |
14 I

onderdeel

i;'i I

Behqncelins

Koppelschotel

lnvetten

Kleplichterpen

Smeren

Lcrger kleplichter

Smeernippel

Clie-reservoir

Vuldop

Schqkelhef boom

Smeren

foger pomphcrndle

2

Rs vcrn steunwiel

3

Remhefboom

2
2
2
4
2

Cycloide-qs
Wielnaaf

As vcrn veer

nu koppelschotel

Smeernippel
Smeernippel
Smeernippel
Smeernippel

Invetten
Smeernippel
Smeernippel

Koppelpen oppervlcrk

I

S.meren

Koppelcrslcger

I

Smeernippel

Smeernippels om de 1000 km met de vetspuit behqndelen.
Wielncven iedere 10.000 km vqn nieuw kogellagervet voorzien. Men
moet hierbij zor€Jen, dat niet te overmctig vet in de nqven wordt
gebrcrcht, dqcrr qnders het vet vqn de nqven in de remtrommels
komt.

2L

SMEERSCHEMA SCHOMMEIAS-OPIEGGER

No.

Aan-

Onderdeel

tal

Behqndeling

I

Koppelschotel

1

Invetten

2

KIe'plichterpen

1

Smeren

Lcger klePlichter

I

SmeernipPel

C'lie-reservoir

1

Vuldop

I

Smeren

2
3

4

SmeernÍpPel
Smeernippel
Smeernippel

4

Invetten

2

Smeernippel

3
4

5

6
7

Schqkelhefboom
Lcrger pomPhcrndle

As vcrn steunwiel

8

Cycloide-as

9

Wielnclctf

10
11

t2
13

As koppelschotel

I
I

Koppelpen oppervlck
Koppelcrslcger
Veeroog

4

Smeren

Smeernippel
Smeernippel

smeernippels om de 1000 km met de vetspuil behcrndelen.
Wielncrv"it iedere 10.000 km vcrn nieuw kogellclgervet voorzien. Men
moet hierbij zorgen, dcrt niet te overmcrtig vet in de nqven wordt
gebrccht, dqcrr ónders het vet vcrn de ncrven in de remtrommels
[omt. Zie vool smering veero€Jen pqg. 20 onderqcn.
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SMEENSCHEMA TANDEMAS.OPIEGGEN

No. I
I
2
3
4

5

6

7

l3
t4

l5

SmeerniPPeI
VuIdoP
Smeren

Schclkelhefboom
Lcrger pomPhcrndle

2

As vctn steunwiel
Cycloide-qs

t2

Smeren

Olie-reservoir

Wielncrqf
Remhefboom
Lcrger vqn juk

Behcndeling
Invetten

Lcrger kleplichter

B

1l

tal

Koppelschotel
Kleplichterpen

9

l0

cn-

Onderdeel

3

4
4

SmeernipPel
SmeernipPel
SmeerniPPel

Invetten

As vctn veerhand

8
2
2

SmeernipPel
SmeernipPel
Smeernippel
SmeernipPel

Koppelpen opPervlcrk

I

Smeren

Koppelcslcrger

1

SmeernipPel

4

As koppelschotel

8
SmeernipPel
Veerbout
Smeernippels om de 1000 km met de vetspu-it behqndelen'
Wielnaven iedere 10.000 km vcrn nieuw kogeltclgervet voorzien. Men
moet hierbii iorg"n, dcrt niet te overmatig vet in de nqven wordt
in de remtrommels
f ebrcrcht, dcrcrr ónders het vet vc'n de nóven

t6

komt.
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V^A,N D^A,.F.KOPPELING
A Trcrctorgedeelte vqn de koppeling
B Opleggergedeelte v. d. koppeling
C Koppeltqf el vcrn trcrctor
D Koppelschotel vqn oplegger
E Koppelp€n
F

Bedieningscrs

G Kleplichterpen

H Aseind vqn kleplichterpen
I

Pomp

K Ontluchtingskrcrcrntje vcrn pomp
L Olietqnk
M Vuldop vqn olietqnk
N Pomphqndle
O Hefboompje voor het omzetten vqn
de plunjer (getekende stcrnd:
grote plunjer)
P Hcrndwieltje vctn omloopventiel
R Vqcuumleiding
S Lichtleiding

Ge

ko pp eld

Kop pel ho n dle

T2
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