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WIELLAGERSPELING KONTROLEREN

Het kontroleren van de wiellagerspeling dient
volgens de hieronder aangegeven werkwiize te
worden uitgevoerd met behulp van het speciaal
gereedschap DAF nr. 535595.
De vermelde lagerspeling geldt bii ingevette
lagers.

Om de wiellagerspeling te kunnen kontroleren
moeten de wielen vrij van de grond zijn en moet
de steekas gedemonteerd zijn.

Demonteer twee tegenover elkaar liggende
wielmoeren en schroef de verlengstukken 1
op de vrijgekomen wielbouten.
De korte verlengstukken ziin bestemd voor de
vooras; de lange verlengstukken moeten voor
de achteras worden gebruikt.
Schroef de centrale moer 2 met behulp van de
dopsleutel 6 goed vast oP de astaP.

Verwijder de dopsleutel en breng het ringstuk
met meetklokhouder 3 op de centrale moer
aan.

Plaats de meetklok zodanig in de houder, dat
de meetstift tegen de wielnaaf rust.

WIELNAVEN

Draai de spindel 4 in het brugstuk 5 en
monteer het brugstuk zodanig op de
verlengstukken, dat het spindeleinde in de
uitsparing van de centrale moer komt te
zitten.
Zet het brugstuk vast door middel van de
bijbehorende moeren.

Druk de wielnaaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien met behulp van een
momentsleutel tot een aanhaalmoment van
40 Nm.
Trek de wielnaaf terug door de spindel te
verdraaien tot een aanhaalmoment van 40
Nm.

Druk de wiefnaaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien tot een aanhaafmoment
van 15 Nm. Stel nu de meetklok in op 0.
Trek de wielnaaf terug door de spindef te
verdraaien tot een aanhaalmoment van
15 Nm. De afgelezen waarde op de meetkfok
moet tussen 0,025 en 0,25 mm liggen.
Indien een afwijkende waarde wordt
afgelezen, moet de wiellagerspeling opnieuw
worden afgesteld. Dit kan gebeuren door het
verdraaien van de naafmoer óf, wanneer een
afstandsbus met stefringen is gemonteerd,
naar behoefte stef ringen bij te plaatsen of
weg te nemen.
Opmerking
Kontrofeer nogmaals de wiellagerspeling op
hiervoor omschreven wijze.

