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475 
VERVANGING VAN EEN WIELDRAAGARM 

UITBOUWEN. 

1. Draai de wielmoeren los. Krik de wagen aan de 

achterzijde op (gebruik de steun 2505-T) , welke 

op de kop van een garagekrik wordt geplaatst. 

2. Plaats de wagen op bokken, welke links en 

rechts van de carrosserie onder de achterste 

hoekplaten worden geplaatst. 

3. Verwijder het wiel. 

4. Verwijder de schokbreker. 

NB: De moer (3) van de voorste schokbreker

bevestiging op de wieldraagarm heeft voor de 

I inkse schokbreker I inkse draad en voor de 

rechter schokbreker rechtse draad. 

5. Maak de remleiding (2) op de wieldraagarm los. 

+ Maak de bedieningsstang van de remdrukbe

grenzer los (wagens vanaf december 1967). 

6. Demonteer de vier bouten (1) en verwijder de 

complete wielnaaf met wieldraagarm en torsie

staaf van de langsligger. 

7. Verwijder de torsiestaaf uit de wieldraagarm, na 

de borgbout te hebben verwijderd. 

INBOUWEN . 

.sas NB: De rechter torsiestaven zijn met een verfstreep 

gemerkt, de I i nker met twee verfstrepen. 

8. OI ie de vertande uiteinden van de torsiestaaf 

en schuif deze zover in de boring van de wiel

draagarm, tot hij tegen de remankerplaat rust. 

9. Monteer het draagarmlagerhuis op de langsligger 

en zet de bouten (1) vast met 9- 10 mkg 

(veerring onder boutkop). 

10. Montage van de torsiestaaf 

a) Licht de wieldraagarm op en plaats bij "b" een 

vulstuk van 20 mm dikte en laat de wieldraagarm 

erop rusten (vulstuk MR.3647). 

b) Draai de stelbout (5) zover in, tot een speling 

"j" van 10 mm overblij ft. 
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c) Druk de torsiestaaf in de afstelarm van de achter

askoker. 

d) Breng het boutje (4) op zijn plaats. 

e) Monteer de borgbout voor de torsiestaaf op de 

wiel d raagarm. 

NB: Wanneer het vertande uiteinde van de torsie

staaf niet precies voor het vertande gat van de 

afstelarm ligt, moet de naaf iets worden gelicht 

om montage te vergemakkelijken. Denk erom de 

wieldraagarm niet van het vulstuk te lichten om 

montage van de torsiestaaf te vergemakkelijken, 

daar de afstelling van de rijhoogte dan niet meer 

mogelijk zou zijn. 

Wanneer daarentegen de torsiestaaf te ver is door

geschoven, kan de borgpuntschroef niet worden 

gemonteerd; druk in dit geval de torsiestaaf terug 

m.b.v. een gebogen hefboom, welke door het gat 

van het achteraskokerdeksel wordt gestoken. 

11. Monteer de schokbreker (licht zonodig de wiel
draagarm op m.b.v. een krik); de aftapplug moet 

naar beneden, terwijl de beschermplaat naar de 

achterzijde moet zijn gekeerd. 

12. Sluit de remleiding (1) aan. 

13. Ontlucht het remsysteem (Zie Hand. H78.453-0). 

14. Monteer het wiel; zet de wiel moeren handvast. 

1 5. Laat de wagen op de vloer zakken en zet de 

wielmoeren definitief vast. 

16. Stel de rijhoogten af (Zie Hand. H78.430-0). 

17. Controleer de gewichtsverdeling; 

Stel zonodig bij (Zie Hand. H78.430-0). 

NB: (Wagens vanaf december 1967, uitgerust met 

een remdrukbegrenzer voor de achterremmen). 

Bevestig de bedieningsstang van de remdrukbe

grenzer aan de gaffel op de wieldraagarm en stel 

de stang af (Zie Hand. H78.456-1). 

VERVANGING VAN EEN ACHTERASKOKER 

UITBOUWEN 

18. Verwijder de twee wieldraagarmen met de daarop 

gemonteerde wielnaven en remtrommels (Zie par. 

1-7 van deze handeling). 
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19. Verwijderen van de achteraskoker 

a) Verwijder de bouten (2) waarmee de achteraskoker 

op het afstandsstuk van de I angsl i gger is be

vestigd. 

b) Verwijder de achteraskoker. 

NB: Wanneer de achteraskoker moei I ijk kan worden 

losgenomen, gaat men als volgt te werk: druk de 

uiteinden van de achteraskoker naar beneden 

m.b.v een hefboom, welke tussen de koker en de 

bodemplaat wordt geplaatst. Plaats een houten 

blokje tussen de hefboom en de bodemplaat om te 

komen dat deze wordt vervormd. 

20. Verwijder de borgpuntschroeven (1) en neem de 

stel armen van de achteraskoker. 

INBOUWEN 

21. OI ie het draagvlak van de stel armen en breng ze 

op hun plaats. Draai de borgpuntschroeven (1) 

aan. Druk elke stelarm bij "'a"' tegen de kom

vormige aanslag in de askokernaaf; de stelbout 

(2) moet daarbij vrij zijn. Zet de borgpuntschroe

ven (1) vast teneinde de stelarmen tegen de 

aan si agen gedrukt te houden. 

22. Plaats de achteraskoker tussen de langsligger. 

BELANGRIJK: De achteraskoker mag maar in een 

stand worden gemonteerd. De steun voor de 

bodemplaat (voorzien van het rubberblokje) 

moet naar omhoog zijn gekeerd, terwijl de stel

armbout van de rechter torsiestaaf schuin om

laag, naar de voorzijde van de wagen moet zijn 

gekeerd. De stel arm van de rechter torsiestaaf 

bevindt zich aan de linkerzijde van de traverse 

en omgekeerd. 

23. Zet de bevestigingsbouten (3) van de achteras

koker stevig vast (veerring). 

24. Monteer de beide wieldraagarmen met naven en 

remtrommels (zie par. 8- 17 van deze handeling). 
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