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Inbouwen

Hydr. stuur 7{0-6

INBOUWEN VAN DE STUURINRICHTING

Aanhaalkoppels

Opmerking 10 Nm - I mkg

Kroonmoer, pltmanarm
Bouten, stuurhuis-stuu rstoel
Bouten, stuu rstoel-chassls
Bout, krulskoppeling
Moer, kogelbout, stuurstang
Bouten, klemstuk, stuurstang
Fusee-armmoer M18 x 1,5
Moeren, kogelbouten, hulpclllnder
Moeren, klemstuk, hulpcyllnder

500 Nm
350 Nm
185 Nm
47 Nm

280 Nm
zl5 Nm

350 Nm
180 Nm
tlS Nm

Het Inbouwen:
1. Stuurstoel en pitmanarm op het stuurhuls

plaatsen. Let op de merktekens op de pltman-
arm en op de sectoras I (Flg. 1, 2 en 3)
Pitmanarm op de stuurhuis vastzetten.
Stuurstoel op het stuurhuis vasEetten.
Asstomp van het stuurhuis draaien van aan-
slag tot aanslag. De pltmanarm mag In de
twee uiterste standen de stuurstoel nlel raken.
Stuurhuis aan het chassis bevestlgen.
Stuurstang(en) aan pltmanarm bevestigen.
Kroonmoeren van klemstuk(ken) van stuur-
stang(en) lossen.
Fusee-arm van fusee losnemen.
Bij de FAD ultvoering moet de nlet-verstel-
bare stuurstang 34 naar de tweede vooras los-
genomen worden van de hulparm 63. (Flg. 6)
Draai de asstomp van het stuurhuls van aan-
slag tot aanslag, tel het aantal omwentelingen
en draai de asstomp vervolgens de helft van
het gestelde aantal omwentellngen terug.
Draai de asstomp eventueel lsts verder tot de
mgrktekens precles tegenover elkaar staan.
(Fig.4)
Dit ls de mlddenstand. Zle eventueel 7-35-1
"Drukpunt".
De krulskoppellng van de stuuras moet vol-
gens de-in Flg..5 getekende stand op de as-
stomp worden geschoven. Krulskoppellng
vastzetten.
Zet het llnker voonryiel precles In de rechtult-
stand.
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Flg. I
Pitmanarm FAS, FAT, FM 2000, F ?2OO

Flg. 2
Pitmanarm FAZZ2OO

Flg. 3
Pltmanarm FAD 2200
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WlJzlglngen voorbehouden

Flg. 4
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Verdraal nu de fusee-arm met de kogelbout
van dè stuurstang, tot de fusee-arm precles
op de fusee past.
Zet de fusee-arm vast. Borg de kroonmoeren
met lJzerdraad.
Draal de kroonmoeren van het klemstuk van
de stuurstang vast. Borg de moeren.
Bll FAD ultvoerlng:
Rechte lat langs de llnkenrlelen van de twee
voorassen houden. Als belde wlelen goed
tegen de lat aanllggen, staan ze In llln met het
voertulg. Stuurstang 48 naar de achterste
vooras door verdraallng, langer of korter
maken, tot de kogelbout van stuurstang 34
moelteloos In het bevestlglngsoog van de
hulparm past. Kogelbout vasEetten en bor-
gen. Moeren klemstukken vastzetten en bor-
gen.
Olledrukslang, dle loopt van de ollepomp
naar het stuurhuls, op het stuurhuls aan-
slulten.
Olleretourleldlng, dle loopt van het stuurhuls
naar het ollereservolr, op het stuurhuls aan-
slulten.
Controleer de leidlng, dle loopt van het olie-
fllter naar de ollepomp.
Breng de twee ontluchtlngsnippels bovenop
het stuurhuls aan.
BU FAD ultvoerlng:
Otledrukleldlng I en 2 volgens Flg. 6 aan-
slulten.
Controleer, Indlen nodlg, de wlelultslag (44"1

en het toEspogr (G1 mm).
Stuurlnrlchtlng via het ollereservolr vullen en
ontfuchten (zle74ù21.
Stuurbegrenzlngsventlelen afstellen.
(zle7-ùO4l
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Flg. 5
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Flg. 6
FAD 22OO


