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HET AFSTELLEN VAN HET HYDRAULISCH STUUR
OP DE WAGEN
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Controfeer het oliepeil. Zonodig bijvullen.

Controleer de spanning van de V-snaren.

Zet de wagen op de handrem of plaats stop-
blokken tegen de achterwielen.

Krik de vooras op en plaats meetborden onder
de voorwielen (fig. 1).
Zet de wielen in de ,,rechtuitstand" en stel de
meetborden in op nul.
Laat de{voorwiélen zakken tot op de meet-
borden.

Controleer de wieluitslag links (fig. 2).
De wieluitslag moet 44o bedragen.

Het bijstellen van de wieluitslag geschiedt
door de stelbout op de fusee te verdraaien
(fig. 3).
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7. Controleer de wieluitslag rechts (fag. 4).
De wieluitslag dient eveneens 44" te bedra-
gen.
Het bijstellen geschiedt op dezelfde manier
als zojuist beschreven voor het linker wiel.

8. Krik de vooras op en verwijder de meetbor-
den. Laat de wielen vrij van de grond.

9. Zel de wielen in de ,,rechtuitstand".
De hartlijn door de bovenste helft van de
kruiskoppeling in de stuurstang dient in deze
stand evenwijdlg aan de langsligger van het
chassis te zijn (fig. 5).

10. Recht achter de dynamo bevindt zich de olie-
pomp, met daar bovenop een ,,T"-stuk (fig. 6).
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11. Venrijder de blinde nippel van het ,,T"-stuk en
sluit een manometer met een bereik van 0 tot
150 ato aan (fig. 7).

12. Controleer of de versnellingshefboom in de
neutrale stand staat en start de motor.
Laat de motor warm draaien.
Neem een afstelplaat van een harde staal-
soort en 3 mm dik. Houd de afstelplaat tegen
de vaste aanslag van het linker wiel en draai
het linker wiel tegen de aanslag (fig. 8).

13. Trek met een kracht van ongeveer 30 kg aan
de omtrek van het stuunriel (fig. 9).
De druk van de olie, afgelezen op de mano-
meter, moet 30 kg/cm2 zijn.
ls de druk hoger dan 30 kg/cm2, dan moet de
borgmoer (1) (fig. 9) gelost en het begren-
zingsventiel (2) uitgedraaid worden (zie ook
fig. 10).
Zet de borgmoer (1) weer vastl
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14. Houd de afstelplaat nu tegen de aanslag van
het rechter wiel en draai het stuurwiel rechts-
om tot aan de aanslag. Trek met een kracht
van ongeveer 30 kg aan de omtrek van het
stuurwiel en lees de druk van de olie af.
ls de afgelezen druk te hoog, dan dient de
borgmoer (3) gelost en het begrenzingsventiel
(4) uitgedraaid te worden (zie fig. 11 en 12).
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