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Aanhaalkoppels

A 16,5-18,3 mkg
B 38 -42 mkg
C 45 -52 mkg
D 43 -47 mkg
E 8,8- 9,5 mkg
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Flg. I
Tandemas-ophanging, in onderdelen getekend.

1. Reactlestang, voor
2. Rsactiestang, achter
3. Stofkap

4. Drukrlng
5. Kogelschaal

6. Kogelpen

7. Opslultrlng
8. Borgrlng
9. Reactiesteun

10. Tapeind

11. Moer

12. Veerring

13. Bout

14. Veerring

15. Bout

16. Vulplaat, 3 mm

17. Vulplaat, 7 mm

18. Veerrlng

19. Moer

20. Achterveer, cpl.
21. Bovenveerplaat

22. Veerstrop

23. Moer (zelfblokkerend)

24. Um 31. Veerbladen

32.)
I

33,)Hoofdveerbladen

34J
35. Rubberblok
36. Aanslagrubber
37. Bout

38. Veerring

39. Afstandblok
u[0. Rubberblok
41. Bout
42. Onderkap
4Í1. Moer

M. Moer
45. Torenbout

z16. Bout
47. Afstandpljp
48. Klembeugel

49. Klinknagel

50. Bout
5'1. Bout
52. Moer (zelfblokkerend)

53. Bout
54. Bout
55. Moer

56. Veerrlng

57. Stoel

58. Bout
59. Moer

60. Bout
61. Draagas
62. Slultrlng
6fl. Rubberring

64. Afdlchtrlng

65. Moer
66. Veerring

67. Slultrlng
68. Veerstoel

69. Bout
70. Tapelnd
71. Lagerbus

72. Pakklngring
73. Tussenring
74. Drukschijf
75. Vulplaat
76. Opsluitplaat
77. Veenlng
78. Plug

79. Moer

80. Veerring

81. Pakkingring
82. Deksel

8Í!. Bout

DEMONTAGE-AANWIJZI NG EN

Breng merktekens aan op delen, welke moeten
worden losgenomen en later weer in hun oor-
spronkelijke positie moeten worden aangebracht.

Voor het vervangen van een veerblad of van een
compleet veerpakket moet het gehele samenstel
van draagas (61) en bladveerpakketten worden
losgenomen:

- Blokkeer beide wielassen alvorens de werk-
zaamheden aan te vangen.

- Ondersteun de draagas (61) met een verrijd-
bare crick.

- Verwijder aan beide zijden van het voertuig de
beide onderkappen (421 van de veerpakketten
en de onderkap van de draagas-stoel (57).

- Laat de draagas (61) zakken en rajd deze on-
der het voertuig uit.

Voor het vervangen van de lagerbussen (71) van
de draagas (61) moet het bladveerpakket in zijn
geheel worden venrvljderd. De sluitring (62) moet
alleen worden gedemonteerd, indien vervanging
noodzakelijk is.

Voor het losnemen van de reactiestangen kan ge-
bruik worden gemaakt van het wigvormig DAF-
gereedschap, bestelnummer &99-535271.

Flg.2
Langsdoorsnede van de lagering van de draagas.

A. Opslultplaat (76) te monteren met 0,5 mm spellng.
B. Deze rulmte vullen met transmlssle-olle.
Let op de stand, waarin de kunststof slultrlng (67) moet

worden aangebracht.
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MONTAGE.AANWIJZINGEN

De bevestigingsbouten van de onderkappen (42)
moeten met hun kop aan de bovenzijde worden
aangebracht, uitgezonderd de bout aan de bin-
nenvoorziJde van de achterste onderkappen, welke
juist omgekeerd moet worden aangebracht ten-
einde het monteren te vergemakkelijken.

Bij het aanbrengen van níeuwe lagerbussen (71)
dient er op te worden gelet, dat de smeergroeven
in de bussen in elkaars verlengde liggen. Voorts
is het raadzaam om tegelijkertijd de rubberring
(63) te vernieuwen.

De voorgeschreven speling van 0,5 mm (zie fig. 2)
wordt als volgt ingesteld:

- Meet de diepte van het dunne aseinde.

- Meet de gezamenlijke dikte van de tussenring
(73), de twee pakkingringen (721 en de twee
drukschijven (74).

- Monteer onder de opsluitplaat (76) zonodig
een vulplaat (75) (leverbaar met 0,5 of 1,0 mm
dikte) om de voorgeschreven speling van 0,5
mm te bereiken.

Het deksel (82) moet zodanig worden aangebracht,
dat de vulopening zich boven in het midden be-
vindt, Vul de veerstoel (68) tot aan de vulopening
met een compound of een regular (géén EP)
SAE 250 transmissie-olie.

Kogelpennen waarvan de kogel zodanig is inge-
vreten, dat deze niet meer glad is te krijgen door
even opschuren met fijn schuurpapier, moeten
worden vernieuwd.

Smeer de kogel, alvorens deze te monteren, met
een daarvoor geschikte vetsoort.

Flg. 3

Kogelverbindin g van reactiestang.
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