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ONTLUCHTEN VAN HET REMSYSTEEM EN CONTROLE VAN DE REMLEIDINGEN 

ONTLUCHTEN 

Het is voor een doelmatige remwerking noodzakelijk, 

dat zich in de remleidingen geen luchtbelletjes be

vinden. 

1. Verwijder de I inker zitting. 

2. Vul het remvloeistofreservoir met remvloeistof. 

Controleer tijdens het ontluchten van het rem

systeem voortdurend het niveau en vul dit zonodig 

bij. 

NB: Om de ontluchtschroeven gemakkei ijk te be

rei ken, gaat men als volgt te werk: 

a) Voor de voorwielen: draai het stuurwiel geheel 

om, 

b) Voor de achterwiel en: krik de wagen op en ver-

wijder de wielen. 

1 

Begin bij het ontluchten met de wielremcilinder die 

het verst van de hoofdramei tinder is verwijderd, 

d.w.z. bij het linker achterwiel, vervolgens het 

rechter achterwiel, het rechter voorwiel en het 

I i nker voorwiel. 

3. Schuif bij "a" een slangetje op de ontluchtschroef 

van de wielremcilinder en steek het uiteinde in 

een bakje van doorzichtig materiaal dat met een 

weinig remvloeistof is gevuld. 

4. Draai de ontluchtschroef los. 

5. Laat het rempedaal door een hel per zot ang bewe

gen tot er geen luchtbelletjes meer in de uitstro

mende remvloeistof zichtbaar zijn. Draai tenslotte, 

wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, de ont

luchtschroef vast. 

6. Ga voor elk wiel op deze! fde wij ze te werk. 

NB: Bij de wagens die zijn uitgerust met een rem

drukbegrenzer, moet het ontluchten in onderstaande 

vol gorde worden uitgevoerd: 

+ - wielremcilinder van rechter achterwiel, 

- wielremcilinder van linker achterwiel, 

- wiel rem ei I i nder van rechter voorwiel, 

- wiel remci I in der van I inker voorwiel. 

NB: In de handel is een drukontluchtingsapparaat 

I everbaar waarmee goede resultaten worden ver

kregen. 

CONTROLEREN VAN HET REMSYSTEEM OP 

LEKKAGE 

7. Druk het rempedaal gedurende 30 sec. tot een mi

nuut zo krachtig moge! ijk in. Wanneer het rempe

daal op dezelfde hoogte blijft staan, is het rem

systeem I ekvri j; wanneer daarentegen het rempe

daal in mindere of meerdere mate van stand ver

andert, treedt I ekkage in een remt ei ding of aan

sluiting op. 

8. Controleer eveneens de inhoud van het remvloei

stofreservoir; wanneer de remvloeistof wordt terug

gepompt, is de cup van de hoofdremcilinder defekt. 

In dat geval moet de hoofdramei I inder worden ge

revideerd (zie Hand. H78.453-3). 

9. Plaats de linker zitting in de wagen. 
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