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STORINGSTABEL HYDRAULISCH STUUR

Voordat de stuurinrichting wordt ondezocht op
storingen, moet het oliepeil bij lopende motor
worden gecontroleerd (zie bij ,,Onderhoud"). Bo-
vendien moet erop worden gelet, dat de juiste
oliesoort is gebruikt.

1. Stuurlnrlchtlng stuurl zowel bll het llnksom
als bll hel rechlsom draalen ruaar

a. Te welnig olie in de installatie:
Ofiepeil controleren (zie onder 740-2).
De installatie controleren op lekkage.

b. V-riemen onvoldoende gespannen:
V-riemen spannen of zo nodig vervangen.

c. Lucht in het systeem:
Zuigleiding en oliekeerring van de pompas
controleren op lekkage. Installatie ontluchten
en olie bijvullen (zie onder 7-OO-2).

d. Regelventiel in de pomp bliift hangen of is
verstopt:
Regelventiel uitbouwen, schoonmaken en
controleren. De gaten mogen niet verstopt zijn.

e. Filterelement is defect en verstopt de boring
van de aanzuigleiding:
Oliereservoir en regelventiel uit de pomp uit-
bouwen en reinigen. Aanzuigleiding en aan-
zuigopening reinigen.

î. Filter is versfopf, leidingen ziin niet open:
Filterelement vernieuwen, leidingen reinigen.

g. Kruiskoppeling loopt zwaar:
Kruiskoppeling gangbaar maken of vernieu-
wen.

h. Stuurinrichting deîeot:
Zie onder 7-00-5.
Stuurinrichting uitbouwen en reviseren of ter
reparatie aanbieden.

i. Stuurpomp defect:
Stuurpomp uitbouwen en ter reparatie aan-
bieden.

2. Stuurlnrlchtlng sluurt alleen bll het llnksom
draalen rzrrlaar

a. Eindbegrenzingsventiel lekt olie:
Eindbegrenzingsventiel voor het linker wiel
losnemen en O-ringen vernieuwen.
Eindbegrenzi n g opnieuw i nstellen (zie 7 -OO-4).

b. Overige lekkages aan het stuurhuis:
Stuurhuis uitbouwen en reviseren of ter repa-
ratie aanbieden.

3. Sluurlnrlchtlng stuurt alleen bll hel rechtsom
draalen a'vaar

a. Eindbegrenzingsventiel lekt olie:
Eindbegrenzingsventiel voor het rechter wiel
uitbouwen en O-ringen vernieuwen.
Eindbegrenzi n g opn ieuw i nstellen (zie 7 -OO-4).

b. Zie onder 2b.
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4. Stuudnrlchflng stuurt auaar bll snel draalen
van het stuurudel

a. Zie onder 1b,1c en |d.
b. Pomp levert niet voldoende olie:

Dit is mogelijk bij stationair draaiende motor
en snel draaien aan het stuurwiel.
Levert de pomp bij hogere toerentallen nog te
weinig olie, dan dient de pomp uitgebouwd
en ter reparatie te worden aangeboden.

5. Stuurlnrlchtlng draalt slechts langzaam terug

a. Fuseepennen oî overbrengingsorganen ziin
niet gesmeerd:
Betreffende onderdelen smeren.

b. De lagering van de stuuras loopt zwaar:
lagering vernieuwen.

6. Voertulg kan b[ rechtultrllden nlet precles
worden gestuurd

a. Er bevindt zich te weinig olie in de installatie,
zodat lucht wordt aangezogen:
Olie bijvullen en installatie ontluchten (zie
onder 7-00-2).

b. Ondanks voldoende olie komt er lucht in de
installatie:
Ondeaoeken waar lucht wordt aangezogen en
lekkage opheffen. Installatie ontluchten en
olie bijvullen (zie 7 -O0-21.

c. Bevestigingsbouten van de stuurstoe, of van
do veerhanden zijn los:
Bouten vastzetten.

d. Kogelgewrichten in het stangenmechanisme
hebben speling:
Zie 7-1O-1.

e. Bouten van de kruiskoppeling ziin los:
Bouten met het voorgeschreven koppel aan-
halen.

î. Pitmanarm heeft speling:
Stef de sectoras af (zie 7-35-1, blz.24, ,,Druk-
punt instellen").

g. Stuurinrichting heeft speling:
Tandwielen,,Haakse overbrenging" afstellen
(zie 7-35-1, blz.25l.
Vertoont de stuurinrichting nu nog speling
dan moet het stuurhuis worden uitgebouwd
en worden gereviseerd of ter reparatie worden
aangeboden.

7. Bll het sturen treden sterke stoten In het
stuunrlel op

a. Te weinig olio:
Zie onder 1a.

b. Ondanks voldoende olie komt er lucht in de
installatie:
Zie onder 6b.

c. Kruiskoppeting heeft speting:
Kruiskoppeling vernieuwen.

d. Zie onder 6f an 69.
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8. Shlmmy
a. Onbalans in wielen of remtrommels:

Wielen met remtrommels statisch en dyna-
misch balanceren.
Sporing, vlucht, naloop
helling oniuist:

of fuseependwars-

Sporing, vlucht, naloop en fuseependwars-
helling instellen volgens technische gegevens.
Lucht in de olie:
Zie onder 6b.

Te veel spellng aan het stuunrlel
Zie onder 6c, 6d,7c en 7d.

Stuur trekt naar één kanl
Zie onder th.

Hlnderlllke gelulden ln de lnstailatle
Drukleiding raakf chassis of carrosserie:
Zorgen voor voldoende afstand tussen de lei-
dingen en de onderdelen van het voertuig.
Filter is vervuild:
Filterelement vernieuwen.
Zie verder 6a en 6b.

12. Olleverllee
a. Deksel van oliereseruoir zit los:

Dekset vastzetten.
b. Ollekeerring op pompas /ekf:

Pomp aanbieden voor reparatie.
c. Oliekeerring op sectoras lekt:

Oliekeerring vernieuwen. Vaak is het voldoen-
de het vuil te venrrrijderen van de afdichilip.
Zie 7-35-1, blz. 24.

d. Leidingen lekken:
Leidingen vastzetten en/of vernieuwen.

e. Zie onder 2b.
f. Oliekeerring as haakse overbrenging lekt:

Ofiekeerring vernieuwen, zie 7-35-1, blz. 25.
g. Zie oúer 2a en 3a.

ln elk geval moet worden vastgestetd, waar en
waarom olie verloren gaat, de oorzaak worden ver-
holpen en de olie in het reseruoir tot het bovenste
merkteken van de peilstok worden biigevuld.
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