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Slet ingang van ch.nr. 177875 is bij F 2200
voertuigen het stuurhuis van het "8065" type
vervangen door een stuurhuis van het "8066"
type.
De werking en afstellingen, zoals aÈtelling van
de eindbegrenzingsventielen, zijn voor beide
types gelijk gebleven.

De verschillen van het 8066 stuurhuis t.o.v.
8065 stuurhuis ziin:

- Afdichting van de pitmanas door O-
ringen i.p.v. keerringen

- De naaldlagers van de pitman-as ziin
breder uitgevoerd.

- De kogelbaan is in de zuiger venrverkt
i.p.v. een "losse " kogelmoer.

- De olie-aftapplug is vervallen.
Hiermede is het periodiek verversen van
de stuurolie komen te vervallen.

- De ingaande as van de haakse over-
brenging is korter en dikker geworden.

- Het axiaal lagertje in de haakse over-
brenging is weggelaten.

- De borging van de moer op de pit-
man-as geschiedt nu door een borg
plaat 812099 i.p.v. een kroonmoer met
spfitpen (zieÍig.2l.

- Achter de pitman-arm 15 is een rubber
stofring A geplaaat.

Uiterlijk kunnen de stuurhuizen onderscheiden
worden door de vorm van de haakse over-
brenging zie fig.1.
Uiteraard is de codering op het type plaatje
aangepast.

TECHNICAL INFORMATION

OPMERKING
Het 8066 stuurhuis is uitrruiselbaar met het
8065 stuurhuis.
Dit houdt in, dat wanneer een 8065 stuurhuis
aangevraagd wordt in de toekomst verwezen
zal worden naar het 8066 stuurhuis.
Echter moet bii het monteren extra aandacht
aan het borgen van de pitmanarmoer
geschonken worden, zie onder
"Pitman-arm".
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PITMAN - ARM

In het voorgaande is er op gewezen, dat
de wijze waarop de moer van de pitmanarm
geborgd moet worden, veranderd is. Dit
borgen gaf vroeger enige problemen. Om deze
reden is de bestaande pitman-arm vervangen
door een pitmanerm welke voozien is
van een platte kant.
In fig.3 is de wijze van borgen getoond van
"oude"pitman-arm op een 8066 stuurhuis.
Hierbij moet er zeer goed op gelet worden,
dat de omgezette lip A, na het vastdraaien
van de moer, niet verdraaid is.
In fig.4 is de borgwijze bij de "nieuwe"
pitmanarm getoond.

AANHAALMOMENT van pitman€rm moer.
500 Nm (50 Kgml

Indien na het bereiken van het aanhaal-
moment de positie van de moer t.o.v.
de borglip B ongunstig uitvalt, moet de moer
iets vaster gedrzaid worden, zodat de lip B

de moer goed borgt.

OPMERKING
Daar de 'hieuwe" pitman-arm uitwisselbaar
is, zal bij het "aanvragen van een pitmancrm
altijd de "nieuwe" geleverd worden.

TECHNICAL INFORMATION

Fig.3
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