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Hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting

f n de F zoool22ao serie is ranaf chassisnummer 127610 een nieuw type stuur-
pomp (zoals in de F 2800 seriel, DAFnummer 116526 gemonteerd in plaab van
de oude 24044;0. Deze stuurpompen zijn onderling niet uitwiselbaar, daar ook
de voorsteunplaat en het distributiedeksel werden gewijzigd. Het essentiéle
verschil tusen beide stuurpompen bestaat hierin dat bij het oude type stuurpomp
het overdrukventiel in de pomp zit, tenruijl bij het nieuwe type het overdruk-
ventiel ontbreekt, Vanaf bovengenoemd chasisnummer is dan ook een ander
type stuurhuis gemonteerd, waarin zich het overdrukventiel bevindt.
uit bovenstaande blijkt dat men in een truck met een lager chasisnummer dan
127610.9een nieuwe motor met een nieuw type stuumomp kan monteren,
zonder ook het stuurhuis te vemieuuren wat een te ingrijpende wijziging zou
ziin.
Nu is een oplossing gevonden om in trucks mEt een oud type stuurhuis toch een
nieuwe motor met een nieuw type stuurpomp in te bouwen. Men moet dan een
los overdrukventiel tusen de persteiding en de retourleiding monteren.
Hiervoor zijn vier verschillende ovèrdrukventielen vrijgegernn, toe te passen,
afhankelijk wn de druk ran de oude stuurpomp en de afmetingen van de pers-
en retourleiding.
Monteer het overdrukventiel,volgens bijgevoegd schema, zo dicht mogeliik bii
het stuurhuis.
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1X615916 : Verloopstuk

frl , r 211il7 Wartetmoer M3o x 2

Hf 1 
" 
615914 T-koppetstuk instetbaar M26 x 1,5 - Zx22@ p,ip

,tl 2"21154,8 Snijrins
tl 1 x615904 B-inschrefkoppeling
ol
Bl 1 x263271 Instetbaar T-stuk Mt8 x t,b - tS @ piip

ìl 2 r 719243 Wartetmoer M22 x 7,i
pl 21226481 Snijrins

1 x 515985 T-stuk instelbaar Ml6 x 1,5- 12 @ pijp
2 x 1809t1Íf Snijring
2x238O27 Wartelmoer MlB x 1,b
1 x 615903 Inschroefkoppelstuk

A reenoir

B stuurpomp

C persleiding

D stuurhuis
E rctourleiding
F in te bouwen drukbegrenzingwentiet
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SERfES: F22OO

OLIELEKKAGE VIA HET DEKSEL VAN
HET VOORRAADTANKJE VAN HET HY-
DRAU LISCH BEKRACHTIGDE STUUR.

TECHNICAL INFORMATION

DATE: 7703

Indien overmatige olielekkage optreedt bovenop
het delael van het voorraadtankje van het hydrau-
lisch bekrachtigde stuur, dient het tapeind uit
de centrale holle bout l12in nevenstaande afbeel-
dingl te worden uitgenomen.
Dit uitnemen kan geschieden door twee M8 moe-
ren op het tapeind tegen elkaar vast te schroeven.

Het tapeind dient te ,rrorOen ontvet (biiv. in
trichloorethVleen = CZHClgl en daar waar het
schroefdraadgedeelte in de centrale bout steekt
(zie pijll, te worden ingesmeerd met "Locktite
27O" en terstond daarna in de centrale bout te
worden ingeschroefd.
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