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VERVAGING VAN EEN SCHOKBREKER VOOR. 
 
UITBOUWEN. 
 
1. Zet het voertuig op blokken onder de onderste 

draagarm en verwijder het wiel. 
 
2. Verwijder de schokbreker. 
 
INBOUWEN. 
 
OPMERKING: De schokbrekers zijn gemerkt met twee 
letters en een cijfer, ingeslagen in de onderkant van 
de bovenste beschermmantel, evenals met een streek 
verf. De eerste letter geeft de plaats van de schok-
breker aan: 
 
Letter ''Y'', binnenste schokbreker voor (versnellings-
bak zijde) kleur van de verfstreek ''rood''. 
 
Letter ''Z'', buitenste schokbreker voor (wielzijde), 
kleur van de verfstreek ''grijs''. 
 
De tweede letter en het cijfer zijn fabrieks merktekens. 
 
NB: De schokbrekers worden altijd gemonteerd met de 
vulopening ''a'' aan de onderkant. Deze stand moet 
eveneens aangehouden worden bij transport en 
opslag. 
 
3. Plaats de schokbreker: 
 
a) Plaats het onderste oog van de schokbreker op de 

as. 
 
b) Plaats de platte ring aan de buitenkant. 

Schroef moer (2) provisorisch vast. 
 
c) Plaats het bovenste oog van de schokbreker, 

voorzien van de lagerbus in de steun. 
 
Monteer de bovenste asbout en moer (1). 

 
d) Zet de moeren (1) en (2) vast met 80 Nm (8mkg) 

en breng de splitpennen aan. 
 
 
4. Monteer het wiel en laat de wagen op de vloer 

zakken. 
 
NB: Voertuigen type HZ (1000 kg) vanaf oktober 1968 
zijn uitgerust met alleen de buitenste schokbreker 
voor. 
Schokbreker ''BOGE'' (kleur rood-bruin) (inclusief 
vulopening) (ander type platte ringen). 
 
De vervanging van dit type schokbreker is identiek aan 
het model zoals hierboven beschreven. 
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VERVAGING VAN EEN SCHOKBREKER ACHTER. 
 
UITBOUWEN. 
 
5. Zet het voertuig op blokken in de vierkante kom aan 

de achterkant van het chassis en verwijder het wiel 
 
6. Verwijder de schokbreker. 

 
LET OP: De voorste bevestigingsmoer van de schokbreker 
aan de linker kant, heeft linkse draad. 
 
OPMERKING: De schokbrekers zijn gemerkt met twee 
letters en een cijfer, ingeslagen in de onderkant van de 
bovenste beschermmantel, evenals met een streek verf. 
De eerste letter geeft de plaats van de schokbreker aan: 
 
Letter ''X'', schokbreker achter, kleur van de verfstreek 
''groen''. 
 
De tweede letter en het cijfer zijn fabrieks merktekens. 
 
 
NB: De schokbrekers worden altijd gemonteerd met de 
vulopening aan de onderkant en wijzend naar de voorkant 
van de wagen. Deze stand moet eveneens aangehouden 
worden bij transport en opslag. 
 

 
 
7. Plaats de schokbreker: 
 
a) Plaats de binnenste platte ringen op elke as. 
 
b) Trek de schokbreker uit tot een lengte tussen het 

hart van de ogen van 340 mm en monteer hem aan 
de wagen (vulopening aan de onderkant en naar 
voren). 

 
c) Plaats een platte ring (1) op beide assen om de 

lagerbus op zijn plaats te houden. 
 
d) Zet de moeren (2) en (3) vast met 70 Nm (7 mkg) 

en breng de splitpennen aan. 
 
 
 
8. Monteer het wiel en laat de wagen op de vloer 

zakken. 
 
NB: Voertuigen type HZ (1000 kg) vanaf oktober 1968 
zijn uitgerust met schokbrekers ''BOGE'' (kleur zwart) 
zonder vulopening. 
 
MONTAGE: 
 
a) De beschermende buitenmantel van de 

schokbreker moet naar achteren wijzen (de 
buitenste platte ringen zijn van een ander type) 
 

b) De ronde afdruk aan de onderkant van de 
schokbreker moet naar boven wijzen. 

 
De vervanging van dit type schokbreker is identiek aan 
het model zoals hierboven beschreven. 


