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NIET AANGEDREVEN VOORASSEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Flg. 1

Vlucht (camber).

Fls. 3

Fuseepen helling (king pin inclinatlon).

Flg.2
Naloop (caster).

Flg. 4

Toespoor (toe.in).

Type

Vlucht (camber)

Fuseepenhelling (K.P. l.)

Toespoor (toe-in)

Fuseepenlagerbus,
ruimen op:

Aanhaalkoppels

Fuseepenmoer

Fuseearmmoer M18 x 1,5

N 122

y2"_11h"

SYzo

0*1 mm

41,000-41,025 mm

40-50 mkg

40-46 mkg

Moer klemstuk spoorstang
M12 x 1,5

Naafmoer

Wielmoer 10 gts

Mar. wlellnslag (blnnenwlet)

Naloop (caster)

4,0-4,5 mkg

1&-20 mkg

39-47 mkg

De vermelde wielinslag geldt voor chassis met
standaard wielen en bandenmaat. Toepassing van
een kleinere bandenmaat en/of een wiel met klei-
nere bolling maken in het algemeen géén grotere
wielinslag mogelijk, daar de wielinslag veelal
wordt beperkt door de begrenzing in het stuur-
huis. In elk geval moet de wielinslag zo ver wor-
den beperkt, dat de stelbout op de fusee tegen
zijn aanslag op het aslichaam stuit vóórdat de be-
grenzing in het stuurhuis is bereikt.

Spoorstangarmmoer M18x 1,5 4O-46 mkg

Kogelgewrichtmoer
spoorstangarm

NL 0&73

Prlnted ln tho Netherlands

N
I

ct

z
I

C'
I

coo
g'
.q
to
g,
c
G
Èo

: 44o

:2o

1

Wlzlglngsn voorbshouden

25-28 mkg
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Flg.5

1. Voorasllchaam

2. Vulrlng
3. Druklager

5. Plug

6. Tapbout
7. Veerrlng

L Beschermkap

9. Pakklng

10. Kroonmoer
11. Fuseebus

12. Fusee

13. Lagerbus
14. Fuseepen

15. Stofdeksel
16. Smeernippel
17. Spoorstangarm

18. Tapelnd

19. Moer
20. Stelbout
21. Veerrlng

22. Tapbout
23. Stuurarm

24. Tapelnd
25. Kroonmoer
26. Splltpen
27. Spoorstang

28. Kogeleind

29. Splitpen
30. Kroonmoer
31. Stop
32. Bout
ÍXl. Kogeleincl

36. Kogeleind

37. Splltpen
38. Kroonmoer
39. Stoftap
2l(). Kogelschaal
41. Kogelbout
42. Veerschotel
4{!. Veer
44. Opslultkap
45. Borgring
z16; Smeernippel
47. Fuseepen-set



GEREEDSCHAP

staaf met twee verschuifbare conussen
6).

:2.
met instelbaar meetvlak (zie

I"#" 7 -10-1

Deze gereedschappen zijn zeer eenvoudig zelf te
vervaardigen en worden derhalve niet door DAF
geleverd.

Fuseelagers
Controleer de fuseelagers op speling. De boven-
kant van de remankerplaat mag bij controle niet
meer dan 0,8 mm bewegen.

Veren
Controleer of de voor- en achterveren niet zijn
doorgezakt of gebroken.
Controleer of de veerstroppen goed vastzitten.

Chassls
Controleer de chassisuitlijning.
Controleer of het chassis niet gebroken of sche-
luw is.
Controleer of de assen niet scheef onder het
chassis zitten.

Wlel ulllflnlng
Gontroleer de vlucht (camber),

de naloop (caster),
de fuseepenhelling (King-pin incli-
nation),
de toespoor (toe-in).

Elke controle te verrichten met onbeladen voertuig.

Asllchaam
Het controleren of het vooraslichaam is vervormd,
kan uiteraard worden uitgevoerd met behulp van
wieluitlijnapparatuur. In geval echter slechts het
kale aslichaam beschikbaar is, zullen de metingen
moeten worden verricht met behulp van appara-
tuur, welke in de eigen werkplaats kan worden
vervaardigd.
Dit gereedschap bestaat in de eerste plaats uit een
tweetal perfect rechte, over hun gehele lengte
even dikke, ronde staven, welke elk zijn voozien
van twee verschuifbare conussen (fig. 6). Voorts
is nodlg een staafconstructie met een instelbaar
meetvlak (fig.7).
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met twee verschillende conussen ter be-
vestiglng In de asvuist.

de wiellagers op speling of slijtage



Flg. 7

Controlemal met instelbaar meetvlak voor het contro-
leren van de fuseepenhelllng.

1. Zet de ronde staven in de asvuisten vast door
middel van de conussen.

2. Leg de staafconstructie op de vooraf goed
schoongemaakte veerpadden.

3. Stel het meetvlak zodanig in, dat dit geheel
vlak tegen één der ronde staven aanligt.

4. Houd het meetvlak in deze stand, draai de
staafconstructie om en controleer of het meet-
vlak ook tegen de andere ronde staaf geheel
vlak aanligt. lndien dit niet het geval is, wijst
dit op een vervorming van een of beide asvuis-
ten in het verticale vlak van het aslichaam
(fig. 8).

Flg. 8

lndien de fuseepenhelling nlel voor beide zijden volko-
men gelljk ls, d.w.z. Indien het meetvlak niet aan beide
zilden van de as volkomen tegen de staaf aanligt, duidt

dlt op vervorming van het aslichaam.



DAF :verk'raatsinstructres

Vooras J
N 122 I -10-1

Venvijder de staafconstructie, stel U opzij van
dè as op en controleer of de beide ronde sta-
vgn over hun volledige lengte achter elkaar
sqhuil kunnen gaan. lndien dit niet het geval
i!, is het aslichaam getordeerd (fig. 9).
Qontroleer het bovenvlak van de asvuisten op
vlakheid.

Flg. 9

Indlen de twee In de asvuisten bevestlgde staven niet
volkomen In één vlak liggen, d.w.z. niet volkomen achter
elkaar schuil kunnen gaan, duidt dlt op tordering van het

aslichaam.

NL 0q-73

Prlnted In the Nsthorlands

7. Gontroleer of het bovenvlak van de asvuisten
loodrecht ligt op de boring ten behoeve van
de fuseepen.

Wanneer het aslichaam op enige wijze blijkt te
zijn vervormd moet een nieuw exemplaar worden
gemonteerd.

Fusee
Span de fusee op een draaibank in en controleer
of de asstomp niet is verbogen. Indien een afwij-
king wordt geconstateerd, moet de fusee worden
vernieuwd (fig. 10).

>rt9

Ftg. t0
Controle op vervorming van de fusee,
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MONTAGE.AANWIJZINGEN

Fuseebevesllglng
1. Venrijder eventueel aanwezige bramen op de

aanlegvlakken van fusee en asvuist.
2. Pers de bronzen lagerbussen met behulp van

een goed passende drijver in de fusee. Let er
hierbij op dat het open einde van de smeer-
groef in de lagerbus gericht is naar het as-
lichaam en dat de smeergroef komt te liggen
tegenover het smeerkanaal in de fusee (fig.
11).

3. Schuif de fusee met druklager (gesloten kant
aan de ziJde van de asvuist) over de asvuist.

4. Tussen fusee en asvuist mag geen voelbare
speling zijn; zonodig speling opheffen door
middel van vulringen.

5. Monteer de fuseepen met behulp van een
zachtmetalen drijver.

6. Monteer de stalen opvulbus met de afge-
schuinde kant aan de zijde van de asvuist
(fig. 12).

7. Zet de kroonmoer vast'met de voorgeschreven
aanhaalspanning en breng de splitpen aan.

8. Breng de beschermkap met pakking aan.
9. Monteer de stofplaat en borg deze door mid-

del van een drietal kerven in de fusee.

Flg. 11

Na het inpersen van de lagerbussen moeten deze in lijn
worden geruimd.

Flg.12
Doorsnede van de fuseebevestiging.

1. Aslichaam

2. Fusee

3. Lagerbus

4.'Opvulbus
5. Fuseepen

6. Pakking

7. Beschermkap

8. Kroonmoer

' Let op de juiste montage
van de opvulbus
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Voondelnaaf hvestlglng
1. Verwijder het oude vet met een trichlooraethy-

leen reinigingsmiddel.
2. Maak alle delen goed droog, bij voorkeur met

perslucht. Lagers niet met grote snelheid laten
wentelenl

3. Vul de lagers goed vol met vet; bij voorkeur
door middel van een der hiervoor speciaal in
de handel zijnde apparaten.

4. Vul de naafruimte tussen de wiellagers hoog-
stens voor een derde gedeelte met een multi-
purpose vet.

5. Zet de drukplaat goed vast tegen het buitenste
wiellager en draai de drukplaat vervolgens een
kwartslag terug.

6. Breng de borgring en de borgplaat aan.
7. Zel de borgmoer met de voorgeschreven aan-

haalspanning vast.
8. Vul de naafdop met een multipurpose vet al-

vorens deze aan te brengen.

NL 03-73

Prlnted ln the Notherlandg

Ftg. i3
Doorsnede van voorwlelnaaf.

1. Wlel

2. Welmoer
3. Veerring

4. Remtrommel

5. Welnaaf
6. Pakklng

7. Naafdop

8. Rollager, bu.

9. Drukplaat
10. Borgrlng
11. Borgmoer
12. Borgplaat
13. Fusee

14. Rollager, bl.

15. Vetkeerrlng

16. Vetkeerplaat
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