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TECHNISCHE GEGEVENS

Inbouwen
NMV 70: Gescheiden, staand of liggend links Termijnen uoor hel olie vcweflcn

Tegen versnellingsbak gemonteerd, 1e verversing na max.5000 km of 125 bedrilfsuren.
staand of liggend links Alle verdere verversingen lelkens na mar. 

'l().O(X} 
km

NMV 80: Tegen versnellingsbak gemonteerd, of 1000 bedrijfsuten.
staand of liggend links ln geval van zeet intensief gebrulk van hel toertulg na

. NMV 110: Gescheiden of tegen versnellingsbak ge max. 20.000 km of 500 bedrijfsuren
monteerd, liggend links max. 10.000 km of 250 bedrijfsuren.

Uitgangsvermogen Filter reinigen
Richtwaarde voor een schok- en slingervrije werking, Reinigen na 25 bedrijfsuren, verder telkens na 2(I}
max. 1200 Nm; afhankelijk van de loegepaste motor 500 bedrijfsuren.
en hel toelaatbare ingangskoppel van de betrelfende
versnellingsbak.

P.T.O.loerental
NMV 70/80/90: 1,03 of naar keuze 0,824 ol

1,465 x nmotor

NMV 110 : 1,03 of 1,465 x nmotor

Draaidchling
Hetzelfde als de draairichting van de motor.

Bediening
Door middel van een hydraulische lamellenkoppe

llll;,rr" otiedruk bij een bedrijfsremperatuur van ten
minste 40oC: voor het bedienen 8,8 lot 10,5 bar; voor
de smering 2,8 tot 4 bar

Schakelbedicning
Mechanisch of pneumatisch door middel van een
éénzijdig werkende luchtdrukcylinder.
Vereiste luchtdruk = 6,2 tol 8,1 bar

Geuicht
Separaat ingebouwd: ca. 140 kg
Tegen versnellingsbak aangebouwd: ca. 115 kg ex-
clusief het gewicht van de betreflende versnellings-
bak.

Smering
Separaal ingebouwd: gescheiden oliehuishouding
Tegen versnellingsbak aangebouwd: gemeenschap
pelijke oliehuishouding met de versnellingsbak.

HoeYeelheid olie
Zie ólz.7.

Soort olie
Volgens de betreffende geldige ZF"smeerolielilst
TE-ML 02 voor de ZF-synchromesh versnellingsbak-
ken.
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betonpomp

betonmixer

kraanwagen

luchthaven
brandweerauto

boorinstalf atfe

BESCHRIJVING

lnbouw
De door de motor aangedreven, onder volle belasting,
in- en uitschakelbare ZF-P.T.O.'s NMV 70, NMV 80,
NMV 90 en NMV 110 ziin voornamelijk geschikt voor
het aandrijven van hulpinstallaties op gemeentewa'
gens, brandweerauto's, voor het aandrijven van de
trommels op transport-betonmixers, enz. Zii kunnen
zowel bii stilstaande als bii rijdende voertuigen ge
bruikt worden.
De P.T.O.'s (met inbegrip van het koppelingshuis)
kunnen aan de aandriifziide van de versnellingsbak
(ook in combinatie met voorschakelbakken) aange
bouwd of gescheiden van de versnelf ingsbak worden
ingebouwd.

gecombineerde hoge
druk sproei- en
zuigwagen

Aandrfll-inslrlfrtfet

mechanische en hYdrau'
f ische aandriivingen

hydraulische i nstaf fatle

hydraulische installatle

hydrauf ische installatle

waterpompen

mechanlsche en hydrau,
lische installatles

T. T=Itl
o +{oxa



P.T.O.
I

Uitvoering I fnbouwmethode

Versnelf
AK 5*45

s 545

ngsbak
AK S50 i AK ffis
ss-50i s6€s

AK S70/3
s s70/3

AK 6€0
s 6€0

AK S9O
s 6-90

5 K.l 10 GP/GPA
5 S.110 GP/GPA

NMV 70

Tegen versnellingsbak
gebouwd, staand
of liggend links

X X

NMV 80 X X X

NMV 90 X X

NMV 110
Tegen versnellingsbak
gebouwd, liggend links

X X

NMV 70

NMV 110

gescheiden staand of liggend links bij lijnmotoren

De aansfuitmaten van het koppefingshuis is vofgens SAE 1 en SAE J 617.
Aansluiling volgens SAE 2 is mogelijk.

-@
-lO

Uilvoering
De door de motor aangedreven P.T.O.'s bestaan uit
een koppelingshuis en een tussenbak met een sch+
kelbare P.T.O. as (zie Fig. 1).

De aandrijving van de P.T.O. geschiedt door een holfe
as en een tandwiel met schuine verlanding. De prise
as van de hoofdversnellingsbak is aangebracht in de
holle as. Een platenkoppeling en sen extra meane
mer zorgen voor de aandriiving van de beide assen,
waarbij de holfe as via het huis van de drukgroep Yer'

bonden is met de motor. Daardoor wordt de overbren'
ging van het vermogen geheel onafhankeliik van het
feit of de voertuigkoppefing inof uitgeschakeld is.
D.w.z. de P.T.O. kan aangedreven worden zodra de
motor draait.
Het uitgaand toerental van de P.T.O. is al naar gelang
de uitvoering
0,824; 1,03 of 1,465 X trmotor.

De draairichting is gef iik aan de draairichting van de
motor.
Om de P.T.O. in te kunnen schakelen is een hydrau-
lisch bediende lamellenkoppefing aangebracht. De
benodigde olie wordt door de ingebouwde pomp uit
de oliepan aangezogen. Een bedieningsventiel regelt
het in- of uitschakelen van de P.T.O. door middef van
olie.

1. Voertuigkoppeling met directe aandriiving voor de P.T.O.

2. Hydraulisch bediende lamellenkoppeling
3. Oliepomp
4. Bedieningsventiel
5. Uitgaande flens, P.T.O.
6. Priseas van de versnellingsbak

q+
-.-'FI

Fig. 1
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Schakelbedlening
Het bedieningsventiel wordt mechanisch of pneuma-
tisch bediend, door middel van een éénzijdig werken-
de fuchtcylinder met ingebouwde drukveer. De ver-
eiste luchtdruk voor de pneunnatische bediening is
6,2 tot 8,1 bar. Het luchtdruksysteem voor de pneu-
matische bediening moet in overeenstemming zijn
met de uitvoering zoafs aangegeven in het aansluit-
schema (Fig. 21. Daarbij moet er beslist op gefet wor-
den dat de perslucht, die afgetakt wordt van het rern
systeem van het voertuig, beveiligd is door middel
van een overstroomklep voor nevenverbruikers.

Optt.:
Bij P.T.O., type NMV 110, is de fosse f uchtcilinder ver-
vangen door een, in het schakelhuis geintegreerde,
cif inder zie Fig. 5, bfz. 10.

INBOUWINSTRUCTIES

Voertuigkoppef ing
Voor het inbouwen van de voertuigkoppeling met di'
recte doorvoer gelden dezelfde regels als voor stan'
daardkoppelingen:
a. De maximale slingering van de koppelingspfaat

mag niet meer bedragen dan 0,5 mm om moeiliik'
heden bij het ontkoppelen te voorkomen.

b. De koppelingsplaat moet gemakkeliik over de ver'

tanding van de prise'as kunnen worden gescho'
ven.
Zie hiervoor ook de aanwiizingen van de fabrikant
van de koppeling.

P.T.O.
Bii het inbouwen van de P.T.O. moet erop gelet wor'
den dat de bedrijfstemperatuur van de P.T.O. niet te
veel beinvloed wordt door de omgevingstemperatuur
in het voertuig (b.v. vlakbii een uitlaatpiip enz.). Daar'

om adviseren wii om de olietemperatuur te controle
ren en, indien nodig, door middel van afzonderliike
koeling (b.v. ventilator) te zorgen dat de temperatuur
van de instaf latie niet boven 110oC komt. Korte tem'
peratuurpieken tot max. 125"C ziin nog toelaatbaar.
Wij maken er U op attent dat de uitgaande flens van

de P.T.O. nog kan draaien wanneer de famellenkop
peling ontkoppeld is. tengevolge van de achtergeble
ven sleepkracht van de lamellen. Dit "restkoppel" iS

b.v. bii een toerentaf van de motor van 500/min en een

bedrilf stemperatuur van + 40oC max. 6 Nm. Bii hoge
re toerentallen is deze waarde minder.

De P.T.O. flens staat stil als het tegenkoppel in de

aangesloten installatie, die moet worden aangedre'
verì, 

= 
6Nmis.

BESCHRIJVING, BEDIENING,
ONDERHOUD

1. P.T.O.
2. Luchtcyfinder
3. Ontluchting
4. Hand'bediende luchtkfep, b.v. Bosch SV/DCV 31.
5. Overstroomklep voor nevenverbruikers

Aansfuitschema voor de pneumatische schakefbe
diening.

Flg. 2
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BEDIENING

Belangrijke aanwijzing mel betrekking tol de bedie'
ning
De door de motor aangedreven P.T.O. NMV 110 in
combinatie met de ZF-versnelf ingsbakken 5 K'1 10

GPA of 5 S-110 GPA (met of zonder een aan de voor'
ziide gemonteerde voorschakelbak) kriigt niet vol'
doende schakel- en smeeroliedruk toegevoerd bii bui-

tentemperaturen beneden het vriespunt (OoC).

Daarom moeten bii temperaturen beneden het
vriespunt (OoC) besf ist de volgende richtliinen in acht
worden genomen:

De motor van het voertuig moet eerst minstens 10

minuten hebben gelopen om de bedriifstempera'
tuur van de olie te verkriigen die voor deze hande
ling vereist wordt, afvorens de P.T.O. (NMV 110)

mag worden ingeschakeld. Eerst daarna mag de
P.T.O. installatie worden ingeschakeld.

De door de motor aangedreven P.T.O.'s NMV 70,

NMV 80, NMV 90 en NMV 110 kunnen zowef bii
stilstaande afs bii rijdende voertuigen bediend wor-
den, maar zij mogen slechts in- ol uitgeschakeld wor-
den als de motor draait. Om er zeker van te zijn dat de
hydraylische famellenkoppeling ingeschakeld wordt,
is een pompdruk (schakeldruk) van 8,8 tot 10,5 bar
vereist en een bedrijfstemperatuur van tenminste
40oC. Dit komt overeen met:
NMV toerental 0,824 x nrotor ca. 650 omw/min. van
de motor
NMV toerental 1,03 x nmotor ca. 500 omw/min. van de
motor
NMV toerental 1,465 x fimotor cE. 350 omw/min. van
de motor

Deze pompdruk moet steeds ter beschikking zijn als
de P.T.O. is ingeschakeld omdat anders de lamellen
sfippen en daardoor de koppeling zal worden ver-
nield. Om de pompdruk te controleren, wordt geadvi-
seerd om een oliedrukmeter in de cabine of in het in-
strumentenpaneel resp. in het dashboard, te monte
ren.
Wanneer de P.T.O. wordt ingeschakeld, ffiog het toa
rental yan de motor niet meer zijn dan max. l8(X)/min.
Bovendien moet erop gelet worden dat de hefboom
van het bedieningsventiel, Da het inschakelen, in de
uiterste stand staat, omdat er anders te weinig olie
aanwezigzal zijn, waardoor de famellen in de koppe
ling niet voldoende worden aangedrukt. Bij de uitvoe
ring met pneumatisch bedieningsventiel moet de
aangebouwde luchtcylinder dienovereenkomstig
worden afgesteld.

Noodbediening

1. Borgmoer
2. Borgplaat
3. Zeskantbout

Flg. 3

Als de hydraufische installatie uitvalt kan de P.T.O.
toch gebruikt worden, door het inschakelen yan sen
ingebouwde noodverbinding (zie Fig. 3). Om deze in
werking te stellen moet bij afgezette motor de achter
de aandrijfffens van de NMV gemonteerde zeskant-
bout 3 en sluitplaat 2 venrijderd worden en moet
borgmoer 1 drie compfete slagen naar f inks gedraaid
worden (gezien vanaf de aandriffffens). Hierdoor ont-
staat een mechanische verbinding binnen fn de
P.T.O. (door middel van klauwen) tussen de lamellen-
drager en de aandrijfas. Tijdens het Inschakelen yan

de noodbediening, kan door e'en kfeine verdraaiing
van de aandrijfas het tegen elkaar stoten van de klau-
wen worden voorkomen, zodal de klauwen in elkaar
kunnen grijpen.
Na het gebruik van de noodbediening moet de bor-
ging weer aangebracht worden. De noodbedlening is
evenwel niet voor blijvend gebruik geschikt.
Na beèindiging van de werkzaamheden (b.y. het fedi-
gen van de mengtrommef) moet de P.T.O. beslist wor-
den gerepareerd. Dit geldt vooral voor de combinatie
NMV 110 met de versnelf ingsbak 5 K/S-l 10 GP, olrf-
dat anders bij deze uitvoering de smering van de
hoofdversnelfingsbak gevaar loopt. Voor een ìroer
tuig, uitgerust met een 5 l(/S 110 GP versnellingsbak
gelden ook speciale sleepinstructies.
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Opmerfring:
Omdat NMV-P.T.O.'s, afhankelijk van de manier van
inbouwen (staand of f iggend links, tegen de versnel.
f ingsbak aangebouwd of gescheiden), een verschif.
lende manier van olievulfen en of iepeifcontrole verei.
sen, worden de verschillende uitvoeringen in de voor-
komende inbouwvariaties, in een tabel genoemd, ten-
einde een duidef ijk overzicht te verkrifgen, zie blz. 8.

Soort olie
Voor de inbedrijfstelling moeten de NMV-P.T.O. en de
versnellingsbak met olie worden gevufd. Voor de
NMV-P.T.O. (ook als deze tegen niet-gesyn-
chroniseerde versnellingsbakken is gemonteerd) is
alfeen olie toegestaan die voldoet aan de geldigeZF-
smeermiddelenlijst TE-ML 02 voor de ZF-gesynchro
niseerde versnelf ingsbakken. De smeermiddelenlijst
is verkrijgbaar bij alle ZF-service werkplaatsen.

Olieinhoud
De vereiste hoeveelheid olie die gevuld moet worden
(eerste vulling) hangt af van de manier van inbouw

manier van inbouw vereisle hoeveelheid olie

BESCHRIJVING, BEDIENING,
ONDERHOUD

2. De vulpf ug aanbrengen en de motor ca. 2 tot 3 mi-
nuten onbefast laten draaien (het koppefingspe
daal niet ingetrapt, de versnellingsbak in de
neutraaf-stand) zodat de zuigleidingen en de filter-
ruimte van de NMV-P.T.O. door de oliepomp vofle
dig met of ie gevufd kunnen worden.

3. Motor afzetten en olie bijvulfen tot het oliepeif bij
de inbouwvariant A tot de bovenste streep van de
peif stok reikt, of bij de inbouwvariant B tot aan de
rand van boring 2 staat

Bij gemeenschappefijke ofiehuishouding (inbouwv*
rianten C, D en E)
1. Bii de vulopening 1 resp. 3 van de NMV-P.T.O.

de hoeveelheid olie vulfen die voor de betreffende
inbouwpositie vereist is.

2. Bij de vulopening 4 van de versnellingsbak de ver.
eiste hoeveefheid of ie vullen tot aan de rand van
de overloopplug (bij de inbouwvariant E - en wel
tot versnelf ingsbak nr. 100.000 bij 5 vullen, tot het
oliepeil tussen de beide strepen op de gebogen
peilstok staat).

3. De plug aanbrengen en de motor ca. 2 tot 3 minu-
ten onbelast faten draaien (koppelingspedaaf niet
ingetrapt, versnellingsbak in neutrale stand) zodat
de of iepomp ook de of ieaanzuigleidingen en de fil-'
terruimte in de NMV-P.T.O. met olie kan vullen.

4. De motor afzetten en bij de vufopening van de ver-
snelfingsbak nog eens ofie bijvullen tot aan de
rand van de overlooppfug.

Het vuf fen met of ie moet op de voorgeschreven wijze
worden uitgevoerd, omdat alleen op deze manier gen
volledige vulling en daardoor het juiste oliepeil wordt
bereikt.

Opmerfting:
Wanneer de versnellingsbak bii de inbouwvarianten
C, D of E bovendien nog is uitgerust met een voor-
schakelbak (GV) moet bij het olievullen de daarvoor
vereiste hoeveelheid of ie (ca. 2 liter) eveneens via de
olievulopening van de NMV-P.T.O. worden toege
voerd.

gescheiden staand
figgend links

gekoppeld staand
liggend links

' vermeerderd met de voor de betreffende versnel-
lingsbak vereiste hoeveelheid olie.

De benodigde hoeveelheid olie is ook aangegeven op
het type-plaatje van de versneffingsbak (bij versnel-
lingsbakcombinaties is de totale hoeveelheid olie oÈ
gegeven).
Beslissend voor de juisle hoeveelheid of ie, is altijd:
olie vullen tot de rand van de olieniveauplug of de
merkstreep op de peilstok.

Olie vullen
Het vullen met olie (eerste vulling en bij elke oliever-
versing) moet afhankelijk van de betreffende in-
bouwvariatie (zie tabel op blz. 8) gedaan worden
zoals hieronder omschreven:
Bii gescheiden oliehuishouding (inbouwvariaties A
en B)

1. Bij de olievufopening 1 resp. 2 van de NMV-P.T.O.
de hoeveelheid olie in gieten die voor de betref fen-
de inbouwposities vereist is.

N MV 70/80/90

ca. 2,5 liter
ca. 2,0 liter

ca. 2,5 liter'
ca. 2.0 liter'

NMV 110

ca. 3,2 liter

u. r,Oliter'



NMV.
Inbouwvarfanten

NMV- INMv-inbouw-iZF'Yersnel'
type ipositie illngsbak

ofleplug

conlro
ofie lleren ;olie
vulten lUiit lallappenbU imet lbti

A 7A gescheiden
staand

1 1

peif-
stok

6

B

70

gescheiden
liggend
links

2 2
overloop

6

110

c

@ c @

70

tegen ver-
snellingsbak
aangebouwd
staand

At(s $45
Ar(s s70/3

1en4 4
overfoop

6en780
AruS 5.50
Ar(s 6€5
Al(s 6€0

90 Ar(s 6-90
s $150

D

70

tegen ver-
snef lingsbak
aangebouwd
f iggend
f inks

Ar(/s 545
Arss 670/3

3en4 4
overloop

6en780
At(s 5-50
Al(s 6€5
At(s 6€0

90

AI(S È90
s $150110

E 110

tegen ver-
snellingsbak
aangebouwd
f iggend
f inks

5 ruS-l 10

GP

tot
Ygrsn.
bak nr.
100.m
3en5

vanaf
vgrsn.
bak nr.
100.000
3en4

5
gebogen
peif-
stok

4
overloop

6
7

I
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Controleren van het oliepeil
Het oliepeil moet met regelmatige tussenpozen wor-
den gecontroleerd, omdat een te f aag oliepeil gevaar-
lijk kan zijn, vooral bii het rijden in bergstreken.
De controle moet worden uitgevoerd met het voertuig
in horizontafe positie en niet onmiddef f ijk na een rit,
doch eerst nadat de olie in de versneffingsbak tot
rust gekomen en afgekoeld is.

Controle bij gescheiden oliehuishouding (lnbouwvari-
anten A en B)
De motor starten en ca. 2 tot 3 minuten onbelast fa-
ten draaien. Daarna bij inbouwvariant A met de
peifstok, bii inbouwvariant B bii de vufopening, het
oliepeif controleren en, indien nodig, olie bijvullen tot
de bovenste streep op de peilstok, resp. tot aan de
rand van de overloopplug.

Controle bii gemeenschappelijke huishouding (in-
bourwariantetr C, D ol E).

De motor starten en ca. 2 tot 3 minuten onbelast la-
ten draaien. De oliepomp zal dan zorgen voor de
juiste oliestand in de NMV-P.T.O. Vewofgens moet
het oliepeif gecontrof eerd worden bij de of ie
vufopening resp. de controfe opening van de versnel-
lingsbak. Wanneer wordt geconstateerd dat het olie
peil gezakt is tot onder de rand van de boring of on-
der de onderste streep van de oliepeilstok, moet weer
olie worden bijgevuld.

Termijnen Yoor de olieverversing
Bii nieuwe of gereviseerde versnellingsbakken moe
ten de vofgende termijnen voor olieverversing in acht
worden genomen:

1e verversing na max. 5.000 km of 124 bedrijfsu-
rgn,
alfe verdere verversingen tefkens na max. 40.000
km of 1.000 bedrijf suren,
(bij zeer intensief gebruik van het voertuig na max.
20.000 km of 500 bedrijfsuren).

Als het aantal aangegeven kilometers of bedrijfsuren
niet binnen een iaar gehaald worden, dan moet hier-
na de olie ververst worden zonder inachtneming van
het aantal afgelegde kilometers.

Ofie altappen
Voordat met het aftappen van de olie wordt begon-
nen moet men de motor even laten draaien zodat het
eventueel aanwezige condenswater zich met de olie
kan verrnengen. Voor het aftappen van de olie moe
ten de betreffende aftappfuggen van de NMV'P.T.O.
en de versnef lingsbak worden losgeschroefd (zie ta-
bef op blz. 8). Voordat de pluggen weer vastgezet wor-

den moeten de magneten van deze pluggen worden
ontdaan van al de aangehechte metaaldeelties. Om'
dat er na het aftappen van de olie, altiid een beetie
olie in de NMV-P.T.O. en de versnellingsbak achter-
blijft, is de benodigde hoeveelheid olie voor het weer
opnieuw vullen minder dan het gevaf is bii de eerste
vu lling.

BESCHRIJVI NG, BEDIENING,
ONDERHOUD

Op,merking:
Wanneer de versneff ingsbak bij de inbouwvarianten
C, D of E bovendien nog is uitgerust met een voor-
schakefbak (GV), moeten voor het aftappen van de
olie ook de pfuggen van de voorschakelbak worden
verwijderd.

Filler reinigen

1. Aanzuigleiding van het f ilter naar de pomp
2. Deksef van de fifterruimte
3. Meetpunt voor de smeeroliedruk
4. Meetpunt voor schakeloliedruk

Fig. 4

De P.T.O. is voor het reinigen van de olie, uitgerust
met een filter.
Om een correcte doorfaat van de olie te garanderen
en daarmee het in stand houden van de vereiste olie
druk, moet dit fifter op geregelde tijden worden
schoongemaakt.
Om het f ilter te kunnen verwijderen moet de aanzuig-
leiding van de pomp (Fig. 4, pos. 1) worden fosgene
men en vervolgens het deksel van de filterruimte
(pos. 2) worden afgenomen. Voor het reinigen kan ge
bruik gemaakt worden van petrofeum of diesefolie en
vervolgens met perslucht worden drooggeblazen. Als
men een borstef gebruikt, mag dit alfeen met een sps
ciaal voor dit doel geschikte borstel. Na het schoon-
maken moet de filterruimte weer zorgvuldig worden
gesloten,



Het controferen yan de schakel- en smeeroliedruk

1. Aanzuigfeiding van het f ilter naar de pomp.

2. Meetpunt voor de schakefoliedruk
3. Meetpunt voor de smeeroliedruk
4. Luchtaansluiting voof de ingebouwde schakelcylinder.

(draadsoort voor de aansf uitingen van de pos. 2, 3 en

4 = M10x1).
Fig. 5

Wanneer men twee manometers aansluit, kan de
schakeldruk van de NMV-P.T.O. (Fig. 4, pos. 4) en de
smeeroliedruk (Fig. 4, pos. 3) worden gecontroleerd.
Voor de aansluiting van de manometers mogen ech'
ter uitsluitend de buitenste borgschroeven worden
losgemaakt.

Vereiste schakel- en sme€rofiedruk bii de NMV'
uilvoering met geinlegreerde schakefcylinder

Ontluchten
Tijdens het in bed riiÍ ziin of tiidens het riiden wordt
de olie in de NMV-P.T.O. en in de versnellingsbak
verwarmd. Daardoor ontstaat een overdruk, die
echter voortdurend wordt verminderd via een ont'
f uchter. Om zeker te zijn dat de ontluchter goed

werkt moet deze regelmatig worden schoonge'
maakt. Bii de inbouwvarianten A en B is de ont'
f uchte( aangebracht in het NMV-huis en bii de in'
bouwvarianten C, D en E in het schakeldeksel van

de versnellingsbak.

Onderhoud yan het luchtdruksysleem (met pneu'
matisch bediende NMV'P.T.O.)
Omdat er in ieder luchtsy5teem condenswater'ont-
staat tengevolge van klimaat. en weersomstandig'
heden is het absoluut noodzakelijk om op geregef'

de tijden het condenswater al te tappen.
Als water, roest of andere verontreinigingen uit de
luchtketels, in de bedieningsklep van de NMV of in
het geval van inbouwvariant E in de bedieningsven'
tielen van de voorschakelbak van de 5 S'1 10 GP
wordt gebl azen kan dit een storing of zelfs het uit'
vallen van de NMV-P.T.O. of de complete nascha'
kelbak tot gevolg hebben.

schakeldruk
smeeroliedruk

8,8 tot 10,5 bar
2,8 tot 4 bar

Deze waarden ziin van toepassing bii een olietempe
ratuur van 40oC en een toerentaf van de NMV van 500

tot 2500 omw/min. Als deze druk bij het voorgeschre-
ven toerental van de motor niet wordt bereikt, moet er
beslist voor een verhoging van de druk worden ge'

zorgd !

Filter reinigen.
Controleer of de hefboom van de regelklep in de
juiste eindstand is afgesteld, in het geval van een

mechanisch bediende regelklep (zie Fig. 4).

Controleer of de regelkf ep achter de luchtaanslui'
ting 4 niet bliift hangen (zie Fig. 5).
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