
HANDELING Nr H78.430-0: Afstellingen aan het veersysteem 

Wagentype Bandenmaat 
Bandenspanning in kg per cm2 

Voor Achter Reservewiel 

HZ (850 kg) 17-400 c 2,750 2,750 2,850 

17-400 x 2,750 2,750 2,850 

HZ serie B 17-400 x 3,250 2,750 3,350 

(1000 kg) 19-400 c 3 3 3,100 

19-400 x 2,750 2,750 2,850 

HY (1500 kg) 17-400 x 3,250 3,500 3,600 

Gesloten en 19-400 c 2,750 3 3,100 

open bestel- 19-400 x 2,500 2,750 2,850 

wagen 

Veewagen 17-400 x 3 3,750 3,850 

19-400 c 2,750 3 3,100 

19-400 x 2,250 3 3,100 

,. 

2300- T 

1 

AFSTELLING VAN DE RIJ-

HOOGTEN 

NB: De rijhoogten moeten worden ge-

meten met de wagen rijklaar en onbe-

last. 

1 .  Controleer of de bandenspanning 

de juiste waarde heeft. 

2. Plaats de wagen op een vlakke, 

hor i zontale vloer. 

3. De rijhoogten worden gemeten: 

Aan de voorzij de: 

Op de hart I ijn van de torsiestaaf 

tot de vloer m.b.v. de controle

staaf 2300-T. 

Aan de achterzijde: 

Van de onderzijde van de langs

ligger (rechts van het draaipunt 

van de wieldraagarmen) tot aan 

de vloer, m.b.v. de controlestaaf 

2300-T. 
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ALLE SERIE TYPEN (tot oktober 1968) 

Bandenspanning 
Rijhoogte (mm) 

(kg per cm2) 
Wagentype Bandenmaat 

Voor Achter Voor Achter 

HY 78 (1500 kg) 

3,000 3,750 314+ 5 
+10 

Gesloten veewagen 17-400 x 227 
0 

Veewagen 17-400 x 3,000 3,750 314+ 5 
+10 

230 
0 

+10 
Houten I aadbak 17-400 x 3,250 3,500 314+ 5 247 

0 

318+ 5 
+10 

Open bestelwagen 17-400 x 3,250 3,500 254 
0 

Gesloten bestelwagen 17-400 x 3,250 3,500 318+ 5 
+10 

247 
0 

HZ 78 (850 kg) 

Houten I aadbak 17-400 x 2,750 2,750 314+ 5 247 
+10 

0 

Open bestelwagen of 2,750 2,750 318+ 5 
+10 

254 
0 

+10 
Gesloten bestelwagen 17-400 c 2,750 2,750 318+ 5 247 

0 

NB: Wanneer de wagens zijn uitgerust met bandenmaat 19-400 X of 19-400 C moeten de rijhoogten als volgt 

worden gewijzigd: 

1e. Bandenmaat 19-400 X: tel 13 mm bij de hierboven vermelde waarden. 

2e. Bandenmaat 19-400 C: tel 21 mm bij de hierboven vermelde waarden. 

+ ALLE GEWIJZIGDE TYPEN (met uitzondering van HZ serie B-1000 kg) 

Rijhoogte voor Rij hoogte achter 

Gewicht op vooras Rijhoogte Gewicht op achteras Rijhoogte 

(in kg) (in mmt3) (in kg) (in mm+ 3) 

van 801-850 327 van 201-250 2 65 

851-900 323 251-300 261 

901-950 319 301-350 257 

951-1000 316 351-400 252 

1001-1050 312 401-450 248 

1051-1100 308 451-500 244 

1101-1150 304 501-550 240 

1151-1200 300 551-600 236 

1201-1250 296 601-650 231 

651-700 227 

701-750 223 

751-800 219 

NB: De hierboven vermelde rijhoogten gelden voor wagens met bandenmaat 17-400 X of 17-400 C 

- tel 13 mm bij de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) bij wagens met bandenmaat 19-400 X. 

- tel 21 mm bij de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) bij wagens met bandenmaat 19-400 C. 
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ALLE SERIE TYPEN (vanaf oktober 1968) 

Bandenspanning 
Rijhoogte (mm) 

(kg per cm2) 
Wagentype Bandenmaat 

Voor Achter Voor Achter 

HY (1500 kg) 

Gesloten veewagen 17-400 x 3,000 3,750 304+5 227 
+10 

0 

17-400 x 3,000 3,750 304+5 230 
+10 

Veewagen 
0 

Houten laadbak 17-400 x 3,250 3,500 304+5 247 
+10 

0 

Open bestelwagen 17-400 x 3,250 3,500 308+5 254 
+10 

0 

Gesloten bestel wagen 17-400 x 3,250 3,500 308+5 247 
+10 

0 

HZ serie B (1000 kg) 

Houten laadbak 17-400 x 3,250 2,750 304+5 247 
+10 

0 

Open bestelwagen 17-400 x 3,250 2,750 308+5 254 
+10 

0 

Gesloten bestelwagen 17-400 x 3,250 2,750 308+5 247 
+10 

0 

NB: Wanneer de wagens zijn uitgerust met bandenmaat 19-400 X of 19-400 C moeten de rijhoogten als volgt 

worden gewijzigd: 

1e. Bandenmaat 19-400 X: tel 13 mm bij de hierboven vermelde waarden. 

2e. Bandenmaat 19-400 C: tel 21 mm bij de hierboven vermelde waarden. 

ALLE GEWIJZIGDE TYPEN HZ 1000kg 

Rijhoogte voor Rijhoogte achter 

Gewicht op vooras Rijhoogte Gewicht op achteras Rijhoogte 

(in kg) (in mmt3) (in kg) (in mmt3) 

van 801-850 330 van 201-250 
270 

851-900 325 
251-300 

265 

901-950 320 
301-250 

259 

951-1000 315 351-400 
252 

1001-1050 310 401-450 
246 

1051-1100 305 451-500 
240 

1101-1150 300 501-550 
235 

1151-1200 295 551-600 
229 

1201-1250 290 601-650 
222 

651-700 
217 

651-700 
208 

701-750 
200 751-800 

NB: De hierboven vermelde rijhoogten gelden voor wagens met bandenmaat 17-400 X of 17-400 C 

- tel 13 mm bij de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) bij wagens met bandenmaat 19-400 X. 

- tel 21 mm bij de waarden voor de rijhoogten (voor en achter) bij wagens met bandenmaat 19-400 C. 
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385 

475 

4. Indien de rijhoogten moeten worden gewijzigd, 

krikt men de wagen op om de torsiestaven te 

ontlasten en de afstelbouten gemakkelijker te 

kunnen verdraaien. 

Voorzijde: 

Gebruik de steun 1801-T. 

Achterzijde: 

Gebruik de steun 2505-T tezamen met een 

garagekri k. 

5. PI aats de wagen na de afstel I ing op de vloer 

en beweeg hem op en neer om de torsiestaven 

de gelegenheid te geven zich te zetten. 

Controleer hierna opnieuw de rijhoogten. 

4 
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AFSTELLING VAN DE GEWICHTSVERDELING 

6. Controleer de bandenspanning (zie tabel in par. 

1 van deze handeling). 

7. Plaats de bedrijfsklare wagen op een vlakke, 

horizontale vloer. 

8. Meet m.b.v. een speciaal apparaat (waarvan er 

verschillende modellen in de handel zijn) het 

gewicht van de wagen dat op elk voorwiel rust. 

Noteer de gemeten waarden. 

Het verschil tussen de beide voorwielen mag 

niet meer dan 20 kg. bedragen. 

NB: Wanneer men slechts over een meetappa

raat beschikt, moet onder het andere wiel 

van de as een vulstuk worden geplaatst van 

deze I fde dikte als het meetapparaat. 

9. Ga bij de achteras op dezelfde wijze te werk. 

Het verschil tussen de beide achterwielen mag 

niet meer dan 16 kg bedragen. 

Afstelling 

1 0. Voorbeeld: het gewicht op het linker voorwiel 

is te groot: 

a) Draai de stel bout van de I i nker torsiestaaf 

(voortrein) een of twee si agen I os, al naar ge

lang het gewichtsverschil. 

b) Draai de stel bout van de rechter torsiestaaf 

(voortrein) aan, met de helft van het aantal 

slagen dat de stelbout van de linker torsie

staaf is teruggedraaid. 

c) Draai de stel bout rechts achter evenveel si a

gen terug als de stelbout links voor (de bout 

van de stel arm voor de torsiestaaf rechts 

achter bevindt zi eh aan de I i nkerzi jde van de 

achteraskoker en omgekeerd). 

d) Draai de stelbout links achter evenveel slagen 

aan als de stel bout rechts voor (de stel bout 

bevindt zi eh rechts op de achteraskoker). 

NB: Een juiste verdeling van het wagenge

wicht over de wiel en is van zeer groot belang 

voor de wegligging, het remmen en de banden

slijtage. Na elke werkzaamheid die ontrege

ling van de torsiestaven tot gevolg heeft, 

moet de gewichtsverdeling worden afgesteld. 

Een gelijke verdeling van het gewicht over 

de twee wiel en van een as (tot op 20 kg voor 

de vooras en 16 kg voor de achteras) moet 

worden verkregen zonder dat de tolerantie

limieten voor de rijhoogten worden overschre

den (zie tabel); zo niet, dan is de carrosserie 

vervormd. 
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