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MONTAGE, BEDIENING

1. Bedieningshefboom van P.T.O. losnemen.
Hefboom heet stoken en ombuigen volgens
fis. 1.

Het gat, voor de montage van de luchtci-
linder is I mm.

Indien een koppen trO mm wordt toegepast,
dient dit gat te worden opgeboord.

Monteer de hefboom.

2. Schakel de P.T.O. in.

Monteer de voetsteun aan de schakelcilinder.

Sluit een luchtslang aan op de schakelcilin-
der en zet deze onder druk.

Monteer de schakelcilinder met behulp van
een koppen aan de bedieningshefboom.

Teken nu de gaten af, voor de bevestiging
van de voetsteun op de versnellingsbak.

3. Neem de voetsteun los, boor de gaten en

monteer de steun.

Verwijder de luchtslang en monteer de de-
finitieve I uchtleidi ng.

Fis. 1

Fis.2

Fig.3



Fig.5

4. Monteer de electro-pneumatische bedien-
ingsklep tegen de chassislangsligger en sluit
deze via een T-stuk aan op de overstroom-
klep.
Sluit de leiding van de schakelcilinder aan

op de electro-pneumatische bedieningsklep.

5. Sluit een twee-aderige kabel aan op de elec-
tro-pneumatische bedieningsklep.

6. Leidt deze kabel via de dyvarsligger naar de
aansluitkast, vrrelke zich op de linker spat-
bordsteun bevindt.

Kantel de cabine en sluit de kabel aan
de blauwe connector. Zie ook fig. 11

electrische schema.

Deksel van aansluitkast weer sluiten en ca-

bine terugkantelen.

Fig.6
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7. Bij oudere typen voerfirigen komt de in
punt 6 genoemde kabel uit in de cabine,
rechts van de kachel.
Deze kabel is te kort en dient verlengd te
worden.

8. Neem de asbak uit de houder en sluit de
P.T.O. schakelaar aan. Zie ook fig. 1 1.

9.7et de schakelaar op het dashboard vast.

Fig. 7

Fis.8

Fig.9



10. Bii voertuigen die na september 1979 ziin
gebouwd, komt de kabel direct onder het
instrumentenpaneel uit.

De schakelaar wordt op het instrumenten'
paneel gemonteerd.

Controleer de complete installatie op een

goede werking.
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Fis. 11

1. Luchtketel (kring I of ll bedriifsrem)
2. Overstroomklep, welke bedoeld is voor

nevenverbruikers.
3. Electro-pneumatische bedieningsklep.
4. P.T.O. bedieningscilinder.
5. Blauwe connector op linker voorspatbord.
6. Electrische bedieningsschakelaar

(trekknop met controlelamP).
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