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Afstelhng a
efndbegrenzfng sturen f '00'4

HET AFSTELLEN VAN DE
EI ND BEG RE NZI NGSVENTI ELEN

SPECIAAL GEREEDSCHAP

CONTROLE EN AFSTELLING

1. Controfeer het oliepeil (zie7-00-2).
2. Controleer de spanning van de V-snaren.
3. Zel de wagen op de handrem of plaats stop-

blokken tegen de achterwielen.
4. Controleer de wieluitslag (zie 7-00-3).
5. Krik de vooras op en laat de voonivielen tij-

dens de hele afstelprocedure vrij van de grond.
6. Recht achter de dynamo bevindt zich de

stuurpomp. Bovenop de stuurpomp bevindt
zich een ,,T"-strJk (fig. 1).
Bouw in de drukleiding van de stuurpomp
naar het stuurhuis een manometer met kraan
7-99-535653 in, volgens fig. 2. De manometer
moet een bereik van 0 tot 150 atm. hebben.
Let erop dat de kraan openstaat!

7. Controleer nogmaals het oliepeil en vul zo-
nodig olie bij.

8. Bekijk het typeplaatje van de stuurpomp zorg-
vuldigl
A. Indien op het typeplaatje van de stuur-

pomp de max. druk van de olie vermeld
staat, bevindt zich in de stuurpomp een
overdruk en regelventiel. De maximale
druk van de stuurpomp is 100 atm.

B. Indien op het typeplaatje van de stuur-
pomp géén max. druk vermeld is, moet de
max. druk op het typeplaatje van het stuur-
huis vermeld zijn. Controleer dit!
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9. Zet de versnellingshefboom in de neutrale
stand en start de motor. Laat de motor warm-
draaien. Ontlucht, indien nodig, de stuurin-
richting.

10. A. Het overdruk-en regelventielis in het stuur-
pomphuis opgenomen (zie punt 8A).
Het overdrukventiel behoedt de pomp voor
abnormaal hoge drukken. Aangezien het
overdruk- en regelventiel zich tussen de
stuurpomp en de kraan 7 (fig. 2) bevindt,
kan de kraan 7 kortstondig (nóóit langer
dan 10 sec. achtereen) geheel gesloten
worden.
De stuurpomp levert, in optimale conditie,
olie met een maximale druk van 100 atm.
De stuurpomp is versleten als de maximaal
afgelezen oliedruk lager blijft als 90 atm.
Draai kraan 7 dicht, lees de druk van de
olie af en open de kraan weer direct. De
afgelezen oliedruk moet 90-110 atm. zijn.

B. Het overdruk- en regelventiel is in het
stuurhuis aangebracht (zie 89).
Tussen de stuurpomp en de kraan 7 (fig. 2)
bevindt zich nu geen enkele beveiliging en
de kraan 7 mag derhalve nóólt helemqal
gesloten worden. Draai de kraan 7 zó ver
dicht, tot de afgelezen druk van de olie
90 atm. is en open de kraan weer direct.

11. Neem een afstelplaat van een stevige staal-
soort en 3 mm dik. Houd de afstelplaat tegen
de vaste aanslag van het linker wiel en draai
het wieltegen de aanslag (fig. 3).
De eindbegrenzingsventielen kunnen ofwel in
het stuurhuis (fig. 4), ofwel in het zijdeksel
(fig. 7) ziJn geplaatst.
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1. Borgmoer
2. Elndbegrenzingsventiel

3. Borgmoer
4. Eindbegrenzingsventiel

5. Stuurpomp
6. Ollereservolr

7. Ktaan
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A. De eindbegrenzingsventielen zijn in het
stuurhuis geplaatst (zie fig. 4).
Trek het stuurwiel met een kracht van 30
kg (gemeten aan de omtrek van het stuur-
wiel) verder naar links en lees de oliedruk
af. De oliedruk moet 30 atm. zijn. ls de af-
gelezen druk hoger of lager dan 30 atm.,
dan dient het eindbegrenzingsventiel 2
(fig. 5) naar links of naar rechts te worden
verdraaid.
Als het eindbegrenzingsventiel correct is
ingesteld dient de borgmoer 1 te worden
vastgezet en de einddruk nogmaals te wor-
den gecontroleerd.
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B. De eindbegrenzingsventielen zijn in het
zijdeksel geplaatst (zíe îig.7).
Stel de eindbegrenzing van het linker wiel
in met behulp van eindbegrenzingsventiel 4
(fis. 5).

12. Herhaal de bovenvermelde procedure
het rechter wiel (fig. 8).

13. Neem een afstandsstuk van een stevige staal-
soort en 15 mm dik. Houd het afstandsstuk
tegen de vaste aanslag voor het linker wiel
(fig.9). Draai het wiel tegen de aanslag. Draai
het stuurwiel met een kracht van 30 kg (geme-
ten aan de omtrek van het stuurwiel) verder
naar links en lees de oliedruk af. De nu afge-
lezen druk moet even hoog zijn als de in
punt 10 gemeten druk. Laat het stuurwiel
direct weer los.
ls de afgelezen olìedruk lager als de in punt
10 gemeten druk, dan dient het stuurhuis te
worden uitgebouwd en te worden gereviseerd.
Herhaal dezelfde procedure voor het rechter
wiel.
Opmerklng: Draai nooit aan het stuunviel als

het voertuig met de voorwielen
op de grond staat en het voertuig
nlet rijdt. Dit veroorzaakt schade
aan de stuurpomp.

14. Manometer met kraan afkoppelen, olie bijvul-
len en ontluchten.
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