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VERVANGING VAN EEN AANDRIJFAS 

1 

UITBOUWEN. 

1. Verwijder de vloerbedekking en de vloerplaat aan 

de betreffende zijde. 

2. Draai de wielmoeren los. 

3. Krik de wagen aan de voorzijde op m.b.v. de steun 

1801-T; plaats steunen onder de onderste wieldraag

armen. 

4. Maak het schuifstuk aan de versnellingsbakzijde 

los. 

Druk voor het verwijderen van de moeren het schuif

stuk naar buiten. 

5. Verwijder de naafmoer m.b.v. de sleutel 1810-T. 

LET OP: Aan de rechter zijde van de wagen linkse 

schroefdraad en omgekeerd. 

6. Maak de spoorstang (2) los van de fuseearm; ge

bruik de kogelbouttrekker 1964-T bis. 

7. Verwijder de bevestigingssteun van de remslang 

op de bovenste wielgeleidingsarm. 

8. Verwijder de moer (1) van het bovenste kogelge

wricht. 

9. Maak het kogelgewricht los door de beide wielge

leidingsarmen omhoog te lichten. 

10. Verwijderen van de aandrijfas: 

a) Laat de fusee naar de vloer omkantelen; let er 

daarbij op dat de remslang niet wordt beschadigd. 

b) Maak het schuifstuk aan de versnellingsbakzijde 

los van de asflens. 

c) Druk de aandrijfas naar de uitlaatpijp toe en trek 

de fuseetap uit de wielnaaf. 

Neem de aandrijfas langs de achterzijde van het 

wiel van de wagen. 



HANDELING Nr. H78.372-1: Vervanging van een aandrijfas. 2 

INBOUWEN 

N.B.: Controleer of de hartlijn van één der kruisstuk

tappen van het schuifstuk evenwijdig I igt met de 

hartlijn van één der kruisstuktappen van de dub

dubbele kruiskoppeling, teneinde een gelijkmatige 

aandrijving te waarborgen. 

11. Breng de complete aandrijfas op zijn plaats. 

Schuif de fuseetap in de wielnaaf en breng het 

schuifstuk op zijn plaats tegen de astlens aan de 

versnel I ingsbakzijde. 

12. Plaats de bovenste wielgeleidingsarm op de fusee. 

Leg de steun voor de remslang onder de moer en 

zet deze vast met 19 ± 2 mkg 

Borg de moer. 

13. Monteer de spoorstang op de fuseearm, zet de moer 

vast en borg deze. 

14. OI ie het draagvlak van de wielnaafmoer, monteer 

een borgplaat en zet de moer m.b.v. de sleutel 

1810-T vast met 20 mkg. 

Tik de borgplaat om. 

15. Sluit het schuifstuk aan op de astlens aan de 

versnel I i ngsbakzijde. 

Zet de Nyl stop moeren vast. 

16. Zet de steun van de remslang op de bovenste wiel

geleidingsarm vast. 

17. Monteer het wiel en zet de moeren voorlopig vast. 

Monteer de wiel dop. 

18. Laat de wagen m.b.v. de steun 1801-T zakken. 

19. Zet de wielmoeren vast. 

20. Monteer de vloerplaat en de vloerbedekking. 
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