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RE VISIE VAN EEN VOORTREIN 

4. Verwijder de vier schokbrekers. 

5. Verwijder de remleidingen. 

POUR LES COTE� 
D'ÉXÉCUTION CONSULTER 
LE SERVICE DES MÉTHODES 
RÉPARATIONS. 

DEMONTAGE 

1. Monteer de complete voortrein op de steun MR. 
3301-40. 

2. Verwijder de wieldoppen en de w ielen. 

3. Verwijderen van het stuurhuis 

a) Maak de spoorstangen m.b. v. de kogelbouttrekker 
1958-T los. 

b) Verwijder de vier bouten (1) waarmee het stuur
huis op zijn steunen is bevestigd. 

Maak het stuurhuis los van de steunen. 

6. Verwijderen van de wielnaven/remtrommels: 

a) Blokkeer de remtrommel door de handrem aan te 
trekken. 

b) Verwijder: 
- de wielnaafmoeren m. b.v. de sleutel 1810-T. 

(Let op: aan de rechterzijde van de wagen linkse 

schroefdraad en omgekeerd). 

- de bouten van het lagerdeksel (steek hiertoe 
een p ijpsleutel 12 mm bij "a" door de gaten 
in de remtrommel). 

c) Trek de aandrijfassen uit de remtrommels. 

d) Zet de handrem los. 

e) Verwijder de remtrommels m.b.v. de trekker 
1818-T. 

7. Verwijder aan beide zijden de scharnierpen (2) 
van de handremkabel en maak de handremkabel 
los van de voorste arm. 
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MR.3404 

Wanneer de buitenste loopring van het wiellager in 
de boring is achtergebleven, moet de trekker MR.3404 
worden gebruikt. 
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8. Verwijderen van de voorwiellagerhuizen. 

a) Draai de moeren (1) en (2) van de fuseekogels los. 

b) Tik de fuseekogelbouten uit de gaten door met een 
hamer tegen de wielgeleidingsarmen te tikken. 

c) Verwijder het voorwiel lagerhuis. 

9. Demontage van de voorwielnaven/remtrommels: 

Gebruik de trekker 1776- T met het drukstuk van 
gereedschap 1827-T wanneer de buitenste lager
loopring in de wielnaaf is blijven zitten. 

Verwijder het lagerdekseL 

10. Verwijderen van de bovenste wielgeleidings

armen. 

a) Draai de sleufmoer los van de as m.b.v. de 
sleutel 1862-T. 
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b) Verwijder de as m. b. v. de trekker MR. 3682-40. 

c) Verwijder de afstandsbus (1) en de druk- en stel
ringen. Laat de arm zakken en verwijder de spe
ciale ringen (2); door de arm te kantelen, kan deze 
vervolgens van de traverse worden losgenomen. 

11. Verwijderen van de onderste wielgeleidingsarmen 

en de torsiestaven. 

a) Draai de stelbout (6) van de hoogte regeling los 
teneinde de stelarm te ontlasten. 

b) Verwijder de borgbout (3) van de torsiestaaf en 
neem het borgplaatje (4) weg. 

c) Draai de stelbout (8) voor de neerwaartse uitslag 
zover mogelijk aan. 

d) Verwijder de torsiestaaL 

Draai h iertoe een bout van 7 mm en 100 mm lengte 
in het draadgat op het voorste uiteinde van de 
torsiestaaf; oefen vervolgens druk uit op de bout
kop om de torsiestaaf te verwijderen. 

Wanneer de torsiestaaf moeilijk te verwijderen is, 
moet deze m.b.v. een staaf welke door het achter
ste s ilent-bloc worden gestoken uit worden getikt. 

e) Verwijder de drie bevestigingsbouten (9) van het 
achterste si I ent-bloc en de stuurhuissteun en 
neem het silent-bloc weg. 

f) Verwijder de drie bevestigingsbouten (7) van het 
voorste si I ent-bloc. Verwijder het si I ent-bloc te
zamen met de stelarm (5) van de torsiestaaL 

g) Verwijder de borgbout (10) van de van spiebanen 
voorziene as. 

h) Tik de as m. b.v. stempel MR.3436-10 uit de bo
ring en neem de onderste wielgeleidingsarm los 
van de traverse. 
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12. Demontage van de stelarmen van de torsiestaven. 

a) Verwijder het boutje (3) dat de kogelopening af
sluit. 

b) Klem de stelarm (1) in een bankschroef met het 
gat voor het opsluitboutje naar beneden gekeerd. 

c) Draai vervolgens het silent-bloc (4) rond, zodat 
de vijftien vergrendelingskagels (2) door het gat 
"a" naar buiten kunnen vallen. 

NB: Wanneer de kogels n iet gemakkei ijk kunnen 
worden verwijderd, kan men m.b.v. een oliespuitje 
dunne olie of petroleum in het gat spuiten. Draai 
vervolgens het silent-bloc rond om de kogels te 
verwijd eren. 

13. Demontage van de pedalen met toebehoren. 

a) Verwijder de klembout (11) en neem de hefboom 
(12) tezamen met zijn spie weg. Maak het koppe
lingspedaal (6) met diens as los van de langs
ligger. 

b) Verwijder: het stangetje (7) voor de stop I i chtscha
kelaar, de stoplichtschakelaar (8) en de klem (5) 
voor de handremkabeL Neem achtereenvolgens de 
as van het rempedaal en het pedaal (9) los. 

c) Verwijder de motorsteun (10) tezamen met het gas-
.:;;:--- 11 pedaal. 

:a:---12 d) Tik de lagerbussen voor het rempedaal m. b.v. een 
geprofileerde stempel uit de boring. 

Grootste diameter= 22 mm, lengte= 110 mm. 
Kleinste diameter= 19, 5 mm, lengte= 40 mm. 

e) Tik de lagerbussen van de pedaalsteun-buis naar 
buiten toe los m.b.v. een drevel. 

14. Verwijderen van de achterste traverse/motorsteun. 

a) Verwijder de handremkabelsteunen (13) en (15). 

b) Verwijder de steun (14) waarmee de handremkabel 
op de rechter langsligger is bevestigd. 

c) Verwijder de achterste traverse tezamen met de 
hefboom en de handremkabeL 
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15. Demontage van het versnellingshandel en de 

handremhefboom 

a) Verwijder de twee bouten waarmee de beugel (6) 
op de traverse (11) is bevestigd. 
Verwijder het versnellingshandel (5). 
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b) Draai de knop (4) van het versnel I ingshandel. Ver
wijder: de beugel (6), de konische veer (10), de 
frictiering en de viltring. 

c) Verwijder twee boutjes van het rechter steun I ager 
(8) voor de handremhefboom. 

d) Verwijder de splitpennen van het I i nker steun
lager. Verwijder de buitenste opsluitring (12). 

e) Beweeg de handremhefboom (3) naar voren en druk 
hem vervolgens naar rechts, zodat de hefboom 
tezamen met de verbindingsstang (7) los komt van 
de achterste traverse/motorsteun. Verwijder de 
binnenste opsluitring. 

f) Verwijder de twee bevestigingsboutjes (1) van de 
pal sektor en de pi aat. 

g) Demonteer de handremhefboom: Verwijder de 
scharnierbout (2) en neem de palgreep los. Schroef 
de pal los van het van schroefdraad voorziene 
uiteinde van de paltrekstang, na tevoren de pal 
van de handremhefboom te hebben verwijderd. 

NB: Wanneer de drukveren (9) van de schakelas 
zijn gebroken, moet de traverse ( 11) worden ver
vangen. 

16. Demontage van de remankerplaten 

a) Verwijder de ankerbouten (19). Neem de excen
triekbussen (15) voor de afstelling van de rem
schoenen los. 

b) Haak de terugtrekveren (17) voor de remschoenen 
los en verwijder de remschoenen. 

c) Verwijder de bouten (18) en (16) waarmee de on
derste wielremcilinder en de verbindingspi aten aan 
het wiellagerhuis zijn bevestigd. Verwijder de 
bouten (14) waarmee de bovenste wielremcilinder 
en de verbindingspiaten zijn gemonteerd. 

d) Haak de terugtrekveren van de handremhefbomen 
los. 

e) Verwijder: 
-het wiel I agerhui s, 
- de buitenste verbindingsplaat (13). 
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f) Verwijder de remstelnokken (20). 

g) Verwijder de wielremcilinders (3), de verbindings

leidingen (6), het afstandsstuk (5), de rubberdoor

voerplug (2), de handremhefbomen (1), de handrem

nokken (8) met rolletjes en asjes (7) en de 

binnenste verbindingsplaat (4). 

17. Demontage van de wiellagerhuizen 

Verwijder de moer waarmee de fuseearm op het 

wiellagerhuis is bevestigd (sleutel 1863-T). Tik 

de vetkering (9) uit de boring in het wiellagerhuis. 

18. Demontage van de wielremcilinders 

NB: De onderdelen kunnen met de hand worden 

gedemonteerd. 

Verwijder: 

-de stofkap (10), 

-de zuiger (11), 

-de afdichtring (12), 

-de drukveer (13), 

-de ontluchtschroef (14). 

19. Demontage van de bovenste wielgeleidingsarmen 

a) Verwijder de excentriekpen (16). Maak de voorste 

draagarm (18) los en verwijder de excentrische 

stelring (15). 

b) Verwijder de drukstift (17) voor de kogeldrukring 

tezamen met de smeernippel. 

c) Verwijder de schroefplug van de kogelbout 

(si eutel 1853-T) . 

d) Verwijder het borgpl aatje, de stelring(en), de druk

veer, de bovenste drukring en de kogel bout. 

18 17 
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e) Tik de onderste drukring uit de boring m.b.v. de 

stempel MR.3436-20. 
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f) Pers de silent-blocs ( 1) uit de bovenste draag

armen. Gebruik daarbij een stempel en drukring 

MR.3335-10. 
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20. Demontage van de onderste wielgeleidingsarmen. 

a) Tik met een bei tel het materiaal weg waarmee de 

moer van het kogelgewricht is geborgd. 

b) Verwijder: 

-de borgmoer (sleutel 1855-T), 

-de kogel bout, 

-de onderste drukring. 

c) Tik m.b.v. een bronzen drevel het verende plug

plaatje tezamen met de bovenste drukring uit de 

boring. 

d) Verwijder: 

-de schokbrekerbout ( 2) ,  

-de verbindingsbout (5) van de beide draagarm-

helften, 

-de schokbrekerbout (3), door de lasverbindingen 

met een beitel los te hakken, 

-de smeernippel (6) van het kogelgewricht, 

-het afstandsstuk (4). 

21. Neem de voortrein van de montagesteun. 

22. Maak de onderdelen schoon. 
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MON TAGE 

23. Gereedmaken van de voorwiellagerhuizen. 

a) Maak de konische montagevlakken van de fuseearm 
en van het voorwiellagerhuis schoon met spiritus. 

b) Breng de spie op zijn plaats en monteer de fusee
arm in het voorwiellagerhuis. 

c) Zet de moer vast met 8, 5 mkg; gebruik sleutel 
1863-T. 

d) Borg de moer met een splitpen in de eerst voorko
mende sleuf zonder de moer terug te draaien. 

e) Druk de vetkeerring (1) in de boring van het 
lagerhuis; de lip moet daarbij naar het lager zijn 
gekeerd en 0, 1 - 0, 5 mm zijn teruggeplaatst t. o.v. 

het drukvlak van het I ager. 

24. Gereedmaken van de onderste wielgeleidingsarmen 

a) Pers de schokbrekerbout (3) op zijn plaats. 
Borg de bout met een I asrand. 

b) Smeer het pasvlak voor het verende plugplaatje in 
met vloeibare pakking. Plaats het plugplaatje in 
het draagarmuiteinde en tik het vast. 

c) Monteer: 
- de smeernippel (8), 
- de bovenste drukring m. b. v. een bronzen drevel, 
- de vooraf in geoliëde kogelbout, 
-de onderste drukring. 

d) Zet de borgmoer voor de drukringen vast met 0, 3 -
0, 5 mkg (sleutel 1855-T). 

NB: Bij het verdraaien van de kogelbout mag geen 

zwaar punt of speling merkbaar zijn. 

e) Borg de moer door een weinig materiaal in de twee 
sleuven van de draagarm in te stuiken. 

f) Verbind de voorste en achterste draagarmhelft en 
zet de moer (7) voorlopig vast. 
Klem het geheel in een bankschroef. 

g) Monteer het afstandsstuk (4) en zet hem met een I as
hechting op een der beide draagarmhelften vast. 

h) Monteer de schokbrekerbout (2) voorzien van het af
standsstuk (5) en leg zonodig vulringen bij om 

eventuele speling op te nemen, zodat vervorming van 

de draagarmhelften wordt voorkomen wanneer de 

moer wordt vastgezet. 

i) Zet de moeren (7) en (6) vast en borg ze met een 
splitpen. 
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b) Monteer de onderste drukr ing van het kogelgewricht 
(stempel MR.3436-20). 

c) Monteer: 
- de vooraf ingeoliëde kogelbout (7), 

- de bovenste drukring (6), 
- de drukveer (5), 
- de borg pi aat (3), 
- de schroefplug (2). 

Zet de schroefplug vast m.b.v. de sleutel 1853- T. 

NB: Bij het verdraaien vaR de kogelbout mag geen 

zwaar punt of speling merkbaar zijn; het weer

standskoppel tegen verdraaiing moet 0,2- 0,3 mkg 

bedragen. 

d) De juiste afstel I i ng kan worden verkregen door 
tussen de borgplaat en het bovenvlak van de 
draagarm vulringen (4) te monteren. 
T ik de borgplaat (3) om. 

e) Monteer de drukst ift (1) van de bovenste drukring 
(6) tezamen met de smeernippel. Draai de druk
stift vervolgens een kwartslag los en zet de borg
moer vast; houd de drukst ift daarbij met een 
steeksleutel tegen. 

f) Plaats de vooraf ingeoliëde excentrische bus in 
de achterste armhel ft. 

g) Verbind de beide armhelften door montage van de 
vooraf ingeol iëde excentr iekpen. 
Monteer de moer, maar zet deze nog n iet vast 
(kartel r ing). 

9 
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26. Vervanging van de wielbouten. 

NB: De remtrommel en wielnaaf mogen nooit ge

heel van elkaar worden gescheiden. Het is daarom 

noodzakelijk si echts een of twee wiel bouten te 

vervangen. Bij fabrikage zijn beide onderdelen 

met grote nauwkeurigheid afgewerkt om een goede 

centrering te waarborgen. Klink de wielbouten 

vast m.b.v. een pers met 8 - 10 ton vermogen. 

Wanneer men niet over een pers beschikt, kunnen 

de wielbouten worden vastgeklopt; deze methode 

wordt echter niet aanbevolen. Bij het uitpersen 

of klinken van de wielbouten moet gebruik worden 

gemaakt van gereedschap MR.3445- 10, teneinde 

breuk van de remtrommel te vermijden. 

Boor, na vervanging van de wielbouten, het gat 

voor de ventreersti ft tegenover het oude gat. Tik 

de wielcentreerstift in de naaf en controleer of 

deze aan de buitenkant niet uitsteekt. Borg de 

centreerstift met een centerpunts i ag. 

27. Gereedmaken van de wielnaaf/remtrommel. 

a) Plaats de vetkering ( 2) in de lagerdrukring ( 1); 

de lip moet daarbij naar het lager zijn gekeerd 

en op 0, 1 - 0,5 mm afstand van het lagerpasvlak 

liggen. 

b) Monteer de drukring ( 1) op de naaf. 

28. Opzuiveren van de remtrommel. 

NB: Het wrijvingsvlak van de remtrommel moet 

volkomen centrisch zijn t.o.v. het wiellager. 

Het is daarom noodzakelijk het wiellager op de 

naaf te monteren om een zuivere centrering te 

waarborgen. 

a) Zuiver de remtrommel op m.b.v. stempel MR. 

3700-60, welke in de draaibank wordt ingespannen. 

De max. toelaatbare ovaliteit bedraagt 0,06 mm. 

De standaarddiameter van de remtrommel is 305 

mm; de max. toelaatbare diameter bedraagt 307 mm. 

b) Maak de onderdelen schoon. Verwijder het lager 

m.b.v. trekker 1776-T (zie par. 9 van deze hande

ling). 
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b) Monteer op de buitenste verbindingsplaat (12): 
-de wielremcilinders (6) , voorzien van de 

verbindingsleidingen (11), 
-het afstandsstuk (8) (de grootste opening "b" 

naar de bovenste c i I i nder gekeerd). 
-de bevestigingspannen (7) voor de trekveren, 
-de handremnokken (9) tezamen met de rolletjes 
en de asjes (10). 

NB: Plaats de handremnokken (9) zo, dat de 
breedste helft "a" (gemeten t.o.v. de hartlijn 
van rolletjes 10) naar de remschoen is gekeerd 
(zie bovenstaande figuur). 

11 

29. Gereedmaken van de wielremcilinders. 

Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uit
sluitend spiritus of speciale vloeistof. 

Controleer of de remci I inderbaringen geen groeven 
vertonen; vervang ze zonodig. 

Smeer voor montage de boring van de wielremcilin
der en de cup in met speciale vloeistof. 

Alle onderdelen kunnen met de hand worden ge
monteerd. 

Monteer: 
-de drukveer ( 4), 
-de cup (3), 
-de zuiger (2), 
-de stofhoes ( 1), 
-de ontluchtschroef (5). 

30. Gereedmaken van de remankerplaten. 

a) Monteer: 
- de verbindingsleidingen (11) op de wielremcilin

ders (6) , 

-de remstelnokken (1 3) op de buitenste ver
bindingsplaat (12). Klink de nokken vast m. b.v. 
gereedschap MR.3354-30. 

MR. 

3354_3�0�-�� 
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31. Centreren van de remschoenen 

a) Plaats het gereedschap 2105- T op het wiellager. 

b) Breng de meetstift (A) in kontakt met het wrijvings
vlak van de remtrommel en draai het gereedschap 
een hele si ag rond. 

c) Zet de meetstift in deze stand vast m. b. v. de 
klemschroef ( B). 

d) Plaats het gereedschap in de boring van het wiel
lagerhuis. 
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c) Monteer de binnenste verbindingspiaal (1). 
Zet de beide bevestigingsbouten (3) van de boven
ste wielremcilinder vast. 

d) Breng de remschoenen aan. Monteer de excentriek
bussen (6), na deze vooraf te hebben geol iëd. 
Monteer de ankerbouten (2). Zet de beide verbin
dingspiaten tijdelijk vast (bout 10 x 30 bij "a") 
om de pen (4) voor de terugtrekveren op zijn plaats 
te houden. 

e) Haak de terugtrekveren (5) om de pennen. 
Verwijder de bout 10 x 30. 

f) Plaats de verbindingspiaten voorzien van de wiel
remcilinders op de remankerplaat (9). 
Monteer de ankerpenmoeren (2), maar zet deze nog 

niet vast. Breng het doorvoerrubber op zijn plaats 
in de ankerplaat. 

g) Monteer het wiellagerhuis (11) op de remanker
piaaL 
Zet de drie bouten (10) (kartelring) en de bout (8) 
(borgplaatje) voor de bevestiging van het wiel-
I agerhu is vast. 

h) PI aats de voorste en achterste handremhefbomen 
op de bed i eningsarmen. 

OPMERKI NG: De hefboom (7) voor de bevestiging 
van de handremkabel moet aan de zijde van de fu
seearm worden gemonteerd. Monteer de borgbouten 
en de terugtrekveren voor de handremhefbomen. 

A----
�_..... .. 
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e) Stel de remschoenen m. b. v. de remstelnokken (12) 
en de excentriekbussen (6) zo af, dat de meet
stift (A) de remvoering rondom raakt; gebruik 
daarbij de sleutels 2120- T en 2121- T. 

f) Zet na deze controle de ankerpenmoeren (2) vast en 
borg ze; de excentriekbussen (6) mogen daarbij 
niet INOrden verdraaid. Draai vervolgens de remstel
nokken ( 12) terug om de remtrommel te kunnen mon
teren. 
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32. Gereedmaken van de stelarmen voor de torsie

staven 
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a) Smeer de loopbanen voor de vergrendel ingskogels, 
zowel aan de binnenzijde van de buis (5) als op 
het silent-bloc (bij "b"), met vet. 

b) Monteer de drie bouten (1) op het silent-bloc. 

c) Klem de buis (5) in een bankschroef en schuif het 
silent-bloc (2) op zijn plaats 

d) Laat vervolgens de vijftien vergrendelingskogels 
(4) via het gat "a" in de kogelbaan glijden; 
draai hierbij het si I ent-bi oe met de hand rond. 

e) Monteer de borgschroef (3) en zet deze vast 
(veerring). 

33. Gereedmaken van het versnellingshandel en de 

handremhefboom 

a) Monteer op het versnel I i ngshandel (9): de vooraf 
geoliëde drukring (16) voor het kogeldraaipunt 
de kon i se he veer ( 15), de beugel ( 1 0) en de knop 
(8). 

b) Leg de vooraf i ngeol i ëde vi I ten ring op de steun 
(17) van het versnel I ingshandel; steek het uit
einde van het versnel I i ngshandel in de as ( 14) 

voor de schakelvorkasbediening. 

c) Druk de veer in door druk uit te oefenen op steun 
(10).  Zet de bouten vast (veerringen). 

NB: Wanneer de drukveren (13) voor de neutrale 
stand van het versnel I i ngshandel moeten worden 
vervangen, is het nodig de gehele traverse te 
vervangen. 

d) PI aats de pal (21) en de palbediening op de hef
boom (7). Monteer de scharnierpen (6). 

e) Monteer de palsector (18) en het plaatje. Zet de 
bouten (20) (kartel ring) vast. 

f) Plaats de binnenste opsluitring op het linkeruit
einde van de verbindingsbuis (11) en monteer de 
splitpen. 

g) Schuif de handremhefboom (7) tezamen met de 
verbindingsbuis (11) op zijn plaats; beweeg de 
hefboom daarbij naar voren, teneinde de verbin
dingsbuis (11) in het linker lager en de pal in de 
palsector te kunnen schuiven. 

h) Monteer de rechter I agersteun ( 12) en zet de beide 
bouten vast (kartelring). 

i) Monteer de buitenste opsluitring (19) en de split
pen. 
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34. Montage van de achterste traverse/motorsteun 

a) Schuif de traverse tezamen met de handremhef
boom en -kabels tussen de langsliggers. 

b) Monteer de geleidesteun (2) voor de handremkabel 
op de rechter I angsl igger (platte ring en kartel ring). 

c) Monteer de handremkabelsteunen (1) en (3) op de 
langsliggers (platte ring en kartelring). 

NB: De traverse kan pas op de voortrein worden 
vastgezet nadat de motor en de versnel I i ngsbak 
zijn aangebracht. 

35. Montage van de pedalen en bedieningsstangen 

a) Monteer de lagerbussen bij "a" en "b" op de 
verbindingsbuis; laat de lagerbussen daarbij 
t.o.v. de buis iets uitsteken. 

b) Pers de lagerbussen voor het rempedaal op hun 
plaats. 

c) Monteer de motorsteun (10), voorzien van het 
gaspedaal (veerring onder boutkop). 

d) Smeer de rempedaalas in met grafietvet en mon
teer vervolgens: 
- het rempedaal (9), 
-de rempedaalas (ring aan bevestigingszijde) , 
-de klem (5) voor de handremkabeL Zet de 

bouten vast (veerringen). 
-de stop I ichtschakelaar (8) (kartel ring). 
- de stang (7) voor de stopl ichtschakelaar; borg 

de stang met een splitpen. 

e) Smeer de as (4) voor het koppelingspedaal met 
vet en monteer vervolgens: 
-het koppelingspedaal (6) op de steun, 
-de hefboom (12), voorzien van zijn spie. 
Druk de pedaalas en de hefboom tegen de lager
bussen. Zet de klembouten (11) in deze stand 
vast (kartelring onder moer). 

36. Montage van de bovenste wielgeleidingsarmen 

a) Plak de ringen (13) en (18) met vet op de 
openingen van de traverse vast. 

b) Monteer op de voortreintraverse: de komplete 
wieldraagarm (16), de as (19) en monteer daarop 
achtereenvolgens de drukring (17), de afstands
bus (15) en de drukring (14). 

NB: Er mag tussen de drukringen (14) en (17) en 
de afstandsbus (15) geen speling bestaan. Om de 
vereiste afstelling te verkrijgen, plaatst men af
stelringen bij "c" tussen de afstandsbus (15) en 
de drukring. 
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c) Zet de sleufmoer voorlopig vast op de as m.b.v. 
de sleutel 1862-T. 
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De moer mag pas definitief worden vastgezet na
dat de voortrein is ingebouwd en de rijhoogten 
zijn afgesteld; hierdoor wordt een te grote ver
draaiing van de silent-blocs voorkomen. 

d) Stel de stand van de wieldraagarm af m.b.v. een 
stalen rij, welke op het achterste pasvlak van 
de voortreinbevestigingspan "b" wordt geplaatst. 
Meet de afstand tussen de stalen rij en het be
werkte vlak "a". 

Deze maat moet: 

+ 0 9 
40 _ 

0
• 
4 

mm (tot november 1969) 
' 

31,5 ±. 0,5 mm (vanaf november 1969) bedragen. 

De afstel I i ng wordt verkregen door verdraaiing van 
de excentriekbus (1) m.b.v. de sleutel 1974-T. 

37. Montage van de onderste wielgeleidingsarmen 

a) Plaats de wielgeleidingsarmen in de traverse en 
schuif de as (4) -waarvan de spiebanen vooraf 
moeten worden geoliëd- vanaf de voorzijde in de 
boringen. 

Plaats hierbij de afstandsring (5) tussen de wiel
geleidingsarmen en de traverse. Monteer de 
borgschroef (2), zet hem vast en tik het borg
plaatje om. 
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b) Stel de juiste stand van de wielgeleidingsarmen 
af m.b.v. de controle staaf MR.630-51/13; de 
afstand tussen de as voor de bovenste wiel
draagarm en de onderste bevestigingspan voor de 
buitenste schokbreker moet 345 mm bedragen. 

Monteer de bouten (3) voor de bevestiging van het 
achterste silent-bloc op de traverse. 

Breng het achterste silent-bloc (4) aan en monteer 
vervolgens het voorste silent-bloc, voorzien van 
de stelarm (1) voor de torsiestaaL 

Zet de bevestigingsbouten (2) van het voorste 
silent-bloc vast. 

Draai de bevestigingsbouten (3) van het achterste 
silent-bloc aan. 

Verwijder de controle staaf MR.630-51/13. 

c) Afstelling van de stand van de wielgeleidings
armen. Houd de samengestelde wielgeleidingsarm 
tegen het voorste silent-bloc aangedrukt en plaats 
op het achterste pasvlak van de buis voor de bo
venste voortrein bevestigingspan "a" een stalen 
rij. Meet nu de afstand tussen de stalen rij en het 
bewerkte vlak "b" op het uiteinde van de onderste 

wielgeleidingsarm. Deze afstand moet 40 � �:: mm 

bedragen. 

Deze afstel! ing kan worden bereikt door het aantal 
stelringen tussen de kraag van het voorste silent
bloc en de traverse (bij "d") te wijzigen. Druk het 
achterste silent-bloc (4) tegen de wielgeleidings
arm. De speling tussen de kraag van het achterste 
silent-bloc (4) en de traverse moet 0,4- 2 mm be
dragen. Deze waardamkan worden bereikt door stel
ringen tussen de kraag van het achterste silent
bloc en de traverse (bij "c") te monteren. 
Zet de bevestigingsbouten (2) en (3) van de 
si I ent-bloes vast (veerringen onder moeren). 
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38. Montage van de torsiestaven 

a) Controleer of de hoogte - stelbout geheel is 

teruggedraaid en de stelarm (1) tegen de steun 

van de stelbout rust; controleer verder of de aan· 

slag voor de wieluitvering geheel is aangedraaid. 

b) Stel de juiste stand van de onderste wielgeleidings

armen af: bij HY alle typen en HZ 850 kg. 

Monteer de controle staaf MR.630-51/13 en stel 

de afstand af op 382 mm. 

Bij HZ 1000 kg 

Laat de onderste wielgeleidingsarmen zakken tot 

zij op de aanslag voor de wieluitvering stuiten. 

c) Monteer de torsiestaaf; deze moet gemakkei ijk 

ingeschoven kunnen worden. Wanneer dit niet 

het geval is, moet de stelbout voor de afstelling 

van de rijhoogten worden verdraaid, waardoor 

de stelarm (1) van de torsiestaaf in een andere 

stand komt te staan. 

d) Verwijder de controle staaf (HY en HZ 850 kg) 

monteer de borgplaat en zet de borgbout van de 

torsiestaaf vast (veerring). 

e) Stel de wieluitvering· aanslag voorlopig af 

door de stelbout zodanig te verdraaien, dat de 

afstand tussen de bovenzijde van de boutkop 

en de onderzijde van de contramoer op het 

voortreinlichaam 30 mm bedraagt (de definitieve 

afstelling vindt plaats nadat de voortrein op de 

wagen is gemonteerd). 

39. Montage van de fusees/remankerplaten 

a) Smeer de beschermkappen (3) en (8) in met vet 

en monteer ze tezamen met de afdichtringen 

en de schotelringen (4) en (7) op de kogel· 

bouten, 

b) Monteer de komplete wiellagerhuizen/remanker

platen. 

c) Monteer de steunen (2) voor de remsl angen. 

d) Zet de moeren (5) en (6) van de fuseekogels 

vast met 12 mkg; draai de moeren nooit terug 

om de splitpen te kunnen monteren. 

e) Borg de moeren. 
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OPMERKING: Vanaf november 1969 (alle typen): 

1) De bovenste wielgeleidingsarmen en fuseekogels 
zijn gewijzigd; de afdichting van de fuseekogel 
geschiedt d.m.v. een beschermrubber, zoals ook 
bij de DS wordt toegepast. 

2) De bevestigingskieromen van de remslagen zijn 
tussen het fuseehuis en de fuseekogel gemon
teerd. 

3) De binnenste schokbrekers zijn verval I en. De 
nieuwe schokbrekerassen zijn niet meer door
boord en de bevestiging van de schokbrekers 
vindt plaats d.m.v. Nylstop moeren. 
Aantrekkoppel 5 - 6 mkg. 

40. Sluit de handremkabels m.b.v. de asjes (8) aan 
op de handremhefbomen. 

NB: De afstelling van de handrem geschiedt pas 
na het inbouwen van de motor/versnel! ingsbak, 
wanneer de achterste traverse definitief wordt 
vastgezet (zie hand. H78.454-0). 

41. Montage van de wielnaven/remtrommels 

a) Monteer op het voorwiel I agertiu is: 
-de binnenste loopring (3) van de binnenste 

rollenkooi, 
-de buitenste loopring (1), voorzien van de 

beide rollenkooien. 

b) Smeer het lagerdeksel (7), voorzien van de vet
keerring (6), in met vloeibare pakking. 

c) Monteer op de wielnaaf/remtrommel: 
- de buitenste loopring (5) van de binnenste 

rollenkooi, 
- de afstandsring (2). 

d) Plaats de wielnaaf/remtrommel in het voorwiel
lagerhuis. 

e) Schuif de aandrijfas in de wielnaaf, na de spie
banen van de astap I icht te hebben ingeol iëd. 

f) Breng het lager en de wielnaaf op hun plaats 
door de naafmoer vast te zetten. (Let op: de 

rechter aandrijfas heeft linkse draad en omge

keerd). 

g) Verwijder de naafmoer vervolgens weer, mon
teer de borgplaat en olie het pasvlak van de 
moer in. Zet de moer vast met 20 mkg 
(sleutel 181ü-T) en buig de borgplaat om. 

h) PI aats het lagerdeksel (7) met het afgeplatte 
gedeelte naar boven en zet de bouten (4) vast 
(kartel ringen). 
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42. Montage van de schokbrekers 

a) Monteer eerst de binnenste schokbrekers (de 

kortste) en vervolgens de buitenste schokbrekers 

met vulplug (1) naar beneden gekeerd. 

NB: Op de onderste bevestigingspennen moet men 

aan de geleidearmzijde een afgeschuimde ring 

(afschuining naar geleidearm gekeerd) monteren, 

terwij I onder de kroonmoer een pi at te ring moet 

worden gelegd. 

b) Zet de moeren van de onderste en bovenste be

bevestigingspennen vast met 8 mkg en borg ze. 

43. Monteer de remleidingen 

NB: De hoofdremcilinder kan pas worden gemon

teerd nadat de voortrein op de wagen is aange

bracht, aangezien het anders niet mogelijk is 

om de moer van de bovenste voortreinbevesti-

g i ngspen (I i nkerzi jde) vast te zetten. 

734 

44. Montage van het stuurhuis 

PI a at s het stuurhuis op de steunen (2) en zet 

de bouten (3) met een borg pi a at onder elke 

boutkop vast. 
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45. Montage van de spoorstangen 

a) Plaats de stofkap (2) tezamen met de rubberring 
op de kogelbout (1). 

b) Druk de kogelbout in het konische gat van de 
fuseearm. 

c) Meet m.b. v. voel armaatjes de speling "a" tussen 
de stofkap en het onderste vlak van de fuseearm. 

d) Monteer stelringen (3) om een speling van 
0 - 0,25 mm te verkrijgen. 

e) Zet de moeren ( 4) vast en borg ze met een split
pen. 

OPMERKING: Vanaf november 1969 is de kogel
bout (1) niet meer doorboord; de kroonmoer (4) 
is vervangen door een Nylstop moer. Aantrek
koppel van de Nyl stop moer: 5 - 6 mkg. 

46. Monteer de wielen en de wieldoppen. 
Plaats een rubberring tussen de wieldop en de 
naafmoer. 

47. Neem de voortrein van de steun MR. 630-42/3 
(ex. MR.630-40). 

1 

2 

NB: Het afstellen van de fuseelangshelling 
(caster) ,  de wieluitslag en de sporing, alsmede 
het control eren van de wielvlucht (camber) 
geschiedt na het inbouwen van de voortrein en 
na het afstellen van de rijhoogten. 

AFSTELLEN VAN DE RIJHOOGTEN 

Wagens tot november 1969: 

Zie hand. H78. 430-0. 

Wagens vanaf november 1969: 

Zie hand. H78.430-0a. 
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AFSTELLEN VAN DE FUSEELANGSHELLING 
WIELUITSLAG EN SPORING; CONTROLE 
VAN DE Wl EL VLUCHT. 

Wagens tot september 1966: 
Zie hand. H78.410-0 

Wagens vanaf september 1966: 
Zie hand. H78.410-0a. 
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