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ONDERHOUD HYDRAULISCH STUUR

Ollesoorl
Automatische transmissievloeistof AQ-ATF, type
A, suffix A.
Door de bijzondere taken van de olie in een hy-
draulische stuurinrichting is het noodzakelijk een
speciale olie te gebruiken. Deze olie moet name-
lijk zowel hoge drukken overbrengen, als de be-
wegende delen smeren.

Hoeveelheld olle
Inhoud ca. 5 liter.

Olle aflappen
Vooras opkrikken. Aftapplug aan de ondezijde
van het huis venrijderen. Sluunniel zo ver mogelijk
linksom draaien, zodat de zuiger (26) in de boven-
ste stand staat. Daarna de motor kort, hoogstens
tien seconden, tornen tot de olie uit de pomp en
het reservoir verdwenen is. Na het stopzetten van
de motor het stuur ter controle van de ene kant
naar de andere draaien tot er geen olie meer uit
de aftapplug loopt.

Vullen en ontluchten
Het vullen van de stuurinrichting en de pomp
vindt plaats door de vulopening in het oliereservoir.
Voor het olieverversen wordt het deksel van het
reservoir afgenomen en het reservoir tot de rand
met olie gevuld. De motor wordt daarna kort met
de starter rondgedraaid. Hierbij moet constant
olie worden bijgevuld om te vermijden dat de
pomp lucht aanzuigt.
Als het reservoir is gevuld tot de bovenste mar-
kering van de oliepeilstok, wordt bij stationair
draaiende motor het stuurwiel meerdere malen
snel van de ene aanslag tot de andere gedraaid,
zodat de cilinderruimten zich geheel met olie kun-
nen vullen en de nog aanwezige lucht via het olie-
reservoir kan ontwijken. De olie moet daarbij

steeds worden bijgevuld. Dit moet worden her-
haald, tot het oliepeil constant tot de bovenste
markering van de peilstok reikt en bij het draaien
van het stuunuiel geen luchtbellen meer in het
reseryoir opstijgen.

Opmerklng: Het is beslist noodzakelijk dat oe
pomp zo langzaam mogelijk draait.
Bij een sterke zuigstroom worden
kleine luchtbelletjes door de pomp
aangezogen en kapot geslagen, wat
tot schuimvorming kan leiden en het
ontluchten bijna onmogelijk maakt.

Nu stofkaple (27) venrijderen en een dooaichtig
plastic slangetje over het ontluchtingsventiel (28)
schuiven. Zorg ervoor, dat uitstromende olie kan
worden opgevangen.
Draai nu het ontluchtingsventiel open totdat de
lucht die zich daar heeft verzameld is ontsnapt en
alleen nog olie uit het ventiel stroomt. Herhaal de-
zelfde procedure bij het ontluchtingsventiel dat
zich op het huis van de haakse overbrenging be-
vindt. Daarna kan de motor worden afgezet.

Opmerklng: lndien men er niet zonder meer in
slaagt de stuurinrichting te ontluch-
ten, kan de stuurstang worden losge-
nomen. Men kan dan de gehele slag
van de zuiger benutten.

Controle van het ollepell
Allereerst wordt bij stilstaande motor met de olie-
peilstok gecontroleerd of er olieverlies is opgetre-
den. Dit is reeds het geval als het oliepeil bij de
bovenste markering ligt.
Om het aanzuigen van lucht te vermijden rnoet
eerst bij stilstaande motor het oliepeil op 1 à 2 cm
boven de bovenste markering worden gebracht.
Dan wordt bij draaiende motor zoveel olíe bijge-
vuld, dat het oliepeil tot de bovenste markering
reikt. Bij het afzetten van de motor moet het olie-
peil stijgen tot 1 à 2 cm boven de bovenste mar-
kering van de oliepeilstok.
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