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TAUNUS: HOOFDSTUK 15-1

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

ALGEMENE BESCHRIJVING

s.n
l

Al naar gelang het wagentype worden twee verschillende
achterbruggen gemonteerd, die in dit hoofdstuk met type
"A" en type "B" zullen worden aangeduid.

un
u

De TAUNUS-modellen voor 1976 zijn, evenals de tot nu
toe geleverde modellenserie, uitgerust met een starre
achterbrug met constante spoorbreedte en wielvlucht,
welke van vier geleidingsarmen is voorzien, zie fig. 1.

CT15-1

dta

Fig. 1

Achterbrug
Beide achterbruggen zijn ongedeeld uitgevoerd en voorzien van een kroonwiel en pignon met hypoid-vertanding.

CT 15-2
Fig. 2 Uiterlijke verschillen
links : achterbrug, type "A" rechts: achterbrug, type "B'

w.

for

Beide achterbruggen zijn van gelijke constructie; het
verschil tussen de lichte "A"-achterbrug en de zwaardere
"B"-achterbrug bestaat alleen uit het uiterlijk zichtbare
zwaardere achterbrughuis en de pignonflens, zie fig. 2.

ww

Vering
De achtervering bestaat uit twee in lengterichting en twee
schuin geplaatste geleidearmen, een stabilisatorstang, twee
dubbelwerkende telescoopschokbrekers (hydraulisch, resp.
gasgevuld) en twee progressief werkende schroefveren,
zie fig. 3.
De schroefveren zijn op de afzonderlijke wagentypen afgestemd en dienovereenkomstig met verfstippen gemerkt.
Bij het verwisselen van veren moeten zij volgens het onderdelenboek of de tabel (zie Technische gegevens) worden
gekozen.
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Fig. 3 Achtervering

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-3
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS
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Cardanas
Voor het overbrengen van de aandrijfkracht vanaf de
versnellingsbak naar de achterbrug wordt een ongedeelde
of een uit twee delen bestaande cardanas toegepast. De
gedeelde cardanas is uitgevoerd met een tussenlager en
-een extra kruiskoppeling of een schuifbare homokinetische,
danwel een rubber koppeling, zie fig. 4. Bij montage
van een cardanas met schuifbare homokinetische koppeling moet de juiste werkvolgorde zoals beschreven in
'Werknr. 15514 beslist worden aangehouden.
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WERKINGSPRINCIPE

Achterbrug
Het pignon loopt in twee conische rollagers, waarvan.de
voorspanning wordt bepaald door toepassing van een samendrukbare afstandsbus tussen de lagers. De afstandsbus wordt
door het aantrekken van de zelfborgende moer op het
pignon samengedrukt en houdt door zijn veerkracht de
lagers op spanning, zie fig. 5

for

De juiste diepte-afstelling van het pignon in het kroonwiel wordt bereikt door montage van een passende vulring tussen het achterste lager en de pignonkop, zie fig. 5.

Fig. 4 A = Ongedeelde cardanas
B = Tweedel ige cardanas met kruiskoppeling
C = Tweedelige cardanas met homokinetische
koppeling
D = Tweedel ige cardanas met rubber koppeling

r !til
W1

De differentieel lagers worden voorgespannen door de
spreiding van het achterbrughuis (na afstelling van de
tandspeling tussen kroonwiel en pignon d.m.v. vulplaatjes ' tussen de lagers en het satellietenhuis), zie fig. 5.
De aandrijfkracht wordt via twee satellieten en twee
differentieeltandwielen op de steekassen overgebracht.

itoi.rA

0
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Dé steekassen zijn met spiebanen in de differentieeltandwielen gemonteerd en aan hun buitenste uiteinden in
kogellagers gelagerd. De kogellagers zijn voorzien van
oliekeerringen om de askokers af te dichten.

am.
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Fig. 5 A = Samendrukbare afstandsbus
B = Vulring voor pignon
C = Vulplaatjes voor satellietenhuis

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-4

De beide onderste geleidearmen zijn in lengterichting
recht naar voren onder de achterbrug gemonteerd, terwijl
de beide bovenste geleidearmen diagonaal zijn geplaatst
om de tijdens het rijden optredende zijdelingse krachten
op te nemen. Alle geleidearmen zijn in zgn. silentbloc
bussen gelagerd. Door de op de onderste geleidearmen
gemonteerde stabilisatorstang heeft de wagen minder
neiging tot overhellen en wordt een betere koersstabiliteit van de wagen bereikt.

Tussen de veren en de wagenbodem zijn isolatierubbers
gemonteerd, om te voorkomen dat geluiden en trillingen
op de carrosserie worden overgebracht.
De dubbelwerkende hydraulische of met gas gevulde
telescoopschokbrekers zijn tussen de achterbrug en de
wagenbodem gemonteerd en vereisen geen onderhoud.
Cardanas

De cardanas is d. m. v. kruiskoppelingen met de hoofdas
van de versnellingsbak en de pignonflens verbonden.
Bij de gedeelde cardanassen is een kogellager toegepast,
dat - elastisch en soepel in rubber gelagerd - in een
lagersteun aan de onderzijde tegen de wagenbodem is
gemonteerd.
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De schroefveren zijn op de onderste geleidearmen geplaatst en steunen met hun bovenste uiteinden tegen de
wagenbodem. Door de verschillende draaddiameter van
de veerwindingen (dikker in het onderste gedeelte van de
veer) wordt een betere aanpassing van de wagen onder
verschillende belastingen bereikt. Het onderste gedeelte
van de veren absorbeert de door stoten overgebrachte
energie, d.w.z. dat de door de oneffenheden in het
wegdek ontstane stoten beter worden gedempt.

s.n
l

Achtervering (fig. 6)

Fig. 6 A = Progressief werkende schroefveren met isolatierubber
B = Schuin staande geleidearm, boven
C = Stabilisatorstang
D = In langsrichting staande geleidearm, onder

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS
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Overzicht van gemonteerde achterbruggen en cardanassen
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1) alleen voor export
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HC = hoge compressie
LC = lage compressie
OHV = kopklepmotoren met tuimelaars
OHC = motoren met bovenliggende nokkenas

CONTROLE EN AFSTELLING

ww

Voor controle van het oliepeil moet de wagen op vlakke
grond staan. ,De olie moet tot de onderrand van de vulopening staan. Vul zonodig de voorgeschreven olie bij,
zie fig. 7.

November 1975

Fig. 7 Oliepeil in achterbrug controleren, type "A" en
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

15-002-A

•^

15-003-B
(15-003-A)

Gereedschapbenaming

s.n
l

Duitse uitvoering

Europese uitvoering

Engelse uitvoering

?c22i -A2)

Demontage- en montagegereedschap
voor bussen van achterbrug

un
u

15-003-B
(15-003-A)

Pignonlagertrekker (hulpstuk te
gebruiken met 370)

Steekaslagertrekker (hulpstuk te
gebruiken met 370)

15-004

Montagegereedschap voor steekaslagers (hulpstuk te gebruiken met
370)

15-005

dta

--"

Standaard voor klokmicrometer

15-008

a>

for

\c,

Houder voor klokmicrometer (hulpstuk te gebruiken met 15-022)

15-008-01

Viertraps kaliber

w.

15-008-03

15-019
(P-4133)

4;'

ww

1k12.001 ' '

15-020
(P-4134)

15-021
(P-4136)
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15-019
(G2-4209-B)

15-020
(G2-4209-C)

A

15-021
(G3-4209-A)

Kal iberspi I

Dumm
Y -Pi9non

Drukgereedschap voor differentieellagerafstell ing
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

SPECIAAL GEREEDSCHAP
Duitse uitvoering

15-022
(P-4008)

15-023

15-025
(P-4128)

!r^

15-026
^Í

'

Standaard voor klokmicrometer

?2O9-F)

Voorspanhuls

15-025
(G3-4221-B)

Montagestempel voor differentieellagers

15-026
(G2-4221-A)

Differentieellagertrekker

dta

J

15-022
(G2-4209-E)

un
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—: `

(P-4135)

15-030

15-033
(P-4127-A)

Sleutel voor vasthouden van pignonflens

15-033

for

15-041
(P-4131)

Gereedschapbenaming

s.n
l

Europese uitvoering

Engelse uitvoering

Montagegereedschap voor pignonlagercup

Voorspanningmeter

15-042
(G2-4621-8)

Montagestempel voor pignonlager

15-043
( P-4015-A )

15-043
(P-4015-A)

Demontagegereedschap voor pignonlagercups

15-046
(SM-991-A)

15-046
(4201)

Metrische klokmicrometer

w.

15-041
(547-D)

ww

15-042
(G2-4621•B)
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANASS

SPECIAAL GEREEDSCHAP
Duitse uitvoering

Montagestempel voor Pignonol iekeerring

-''
15-047-A .

/

15-048
(G2-4676-A1)

ar ti-

Trekker voor pignonol iekeerring

un
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15-048
P-4130-A

Gereedschapbenaming

s.n
l

Europese uitvoering

Engelse uitvoering

Universele spindel

21-023

'

G1 -1225

dta

v
'

'
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G2-1225-A1

P-4138
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M

6312-A
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370
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G2-1225-81

G3-4200

Demontage-/montagegereedschap
voor steekaslagers (hoofdgereedsc haP)

Steekaslagertrekker (hulpstuk te
gebruiken met G1-1225)

Montagestempel voor steekaslagers
(hulpstuk te gebruiken met G1-1225)

Montagesteun voor achterbrug

G3-4621-A

Pignonlagertrekker

v^

G2-4851-A

Pignonflenstrekker

Tapse grondplaat
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

` SPECIAAL GEREEDSCHAP
Engelse uitvoering

Duitse uitvoering

Pignonlagertrekker (hulpstuk te
gebruiken met 370)

1.

1
P-4090-2-A

Differentieellagertrekker (hulpstuk
te gebruiken met 370)

/^^• ...
A

\\

c

--

P-4090-11

-

IIA

1
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15-026
15-006

Gereedschapbenaming

s.n
l

Europese uitvoering

•

Differentieellagertrekker (hulpstuk
te gebruiken met 370)

15-030
P-4097

dta

15-030
G2-4851-B

1P

^^

't ,,

Sleutel voor het vasthouden van de
pignonflens

Trekker voor voorste pignonlager
(hoofdgereedschap)

15-050

Hulpstuk te gebruiken met 15-050

for
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r
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15-050-01

4insib '
4
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Hulpstuk te gebruiken met 15-050

,tr//I

ww

w.

15-050-04
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS
ING/CARDANAS

beschreven

Achterbru9/achterverirJ/cardanas

Achterbrug type "A" en "B"

Achterbrug en vering uit- en inbouwen

15 214

Achterbrug uit- en inbouwen

werknummer

x

x

-

alleen voor
Taunus

x

un
u

15 212

Vering

s.n
l

SERVICE-WERKZAAMHEDEN EN REPARATIE INHOUD "A"

15 705

x

x

Achterveer uit- en inbouwen

15 701

Bovenste geleidearm van achterbrug uit- en
inbouwen

x

x

Onderste geleidearm van achterbrug uit- en
inbouwen

x

x

Bussen van geleidearm vervangen (geleidearm
verwijderd)

x

x

Bussen van achterbrughuis, bovenste geleidearm vervangen

x

x

15 752

Stabi l isatorstang uit- en inbouwen

x

x

15 756 4

Rubber bussen van stabi l isatorstang vervangen

x

x

15 791

Achterschokbrekers uit- en inbouwen

x

x

15 721 4
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15 722

for

15 705

dta

15 621
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

Achterbrug/achtervering/cardanas

beschreven

s.n
l

SERVICE-WERKZAAMHEDEN EN REPARATIE - INHOUD "B"

werknummer

bepaalde werknummers gelden
ook voor deze modellen

Escort 1975 1) Capri2) Granada 3)

Achterbrug

15 325

15 441

Pignonoliekeerring vervangen
" A" -achterbrug
" B"-achterbrug
Steekaskogellager vervangen
"A"-achterbrug
"B"-achterbrug
Achterwielbouten vervangen
" A" -achterbrug
" B" -achterbrug

Cardanas

15 514

Cardanas uit- en inbouwen

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

for

15 564 4 Tussenlager van cardanas vervangen
(cardanas uitgebouwd)

2) "D" resp. "J"-achterbrug

x

x

x

x

3) " K"-achterbrug

ww
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1)" E"-achterbrug

x

dta

15 302

x
x

un
u

15 214 8 Achterbrug demonteren en monteren
(achterbrug uitgebouwd)
" A"-achterbrug
" B"-achterbrug
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TAUNUS: HOOFDSTUK 15-12

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

15 212 ACHTERBRUG EN VERING UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Krik de wagen op en plaats bokken onder de langsbalken; laat de krik onder de achterbrug staan.

un
u

2. Maak de cardanas los van de pignonflens (vier bouten),
zie fig. 8.

s.n
l

15 212 " A"- EN "B"-ACHTERBRUG

dta

Fig. 8 Cardanas op pignonflens

Fig. 9 Handremkabel van handremhefboom losmaken

w.

for

3. Maak de handremkabel als volgt los: verwijder het
gaffelboutje, zie fig. 9; neem de handremkabel uit de
steunen onder de wagenbodem: aan de rechterzijde de
contramoer voor de handremafstelling losdraaien en
aan de linkerzijde de borg er uit trekken, zie fig. 10.

4. Maak de remslang los van de remleiding en sluit de
openingen af om te voorkomen dat de remvloeistof
weglekt.

ww

5. Maak de ophanging van de uitlaat aan de achterzijde
los (een ophangpunt bij enkelvoudige uitlaat; drie
ophangpunten bij dubbele uitlaat).
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F ig. 10 A = Contramoer - Handremafstel 1 ing
B = Borgplaatje - Handremkabel in steun onder
wagenbodem

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-13
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

15 212 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

s.n
l

6. Krik de achterbrug een weinig op en maak de schokbrekers los van de wagenbodem (elk een bout met
moer).
7. Laat de achterbrug zakken en verwijder beide schroefveren en de isolatierubbers.
8. Maak de onderste geleidearmen los van de wagenbodem (elk een bout met moer en sluitring), zie fig. 11.
9. Maak de schuin staande bovenste geleidearmen los van
de carrosserie (elk een bout met moer en sluitring),
zie f ig. 11.
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10. Laat de achterbrug, compleet met wielen zakken en
rol hem naar achteren onder de wagen uit; trek daarbij
de handremkabel boven de uitlaatpijp weg.

for

dta

Fig. 11 A = Onderste geleidearm onder wagenbodem
B = Bovenste geleidearm onder wagenbodem

Fig. 12 Schroefveren en isolatierubbers monteren

Inbouwen

w.

11. Rol de complete achterbrug onder de wagen en breng
hem in lijn met de bevestigingspunten voor de bovenste en onderste geleidearmen. Steek eerst de bouten
voor de schuin staande bovenste armen en vervolgens
de bouten .voor de in langsrichting staande onderste
armen va, n buiten naar binnen door de gaten; monteer
de sluitringen en de moeren, maar zet ze nog niet
vast, zie fig. 11.

ww

12. Plaats de schroefveer in de houders op de onderste
geleidearmen en krik de achterbrug op. Let er op dat
de veren en de isolatierubbers goed op hun plaats
komen te zitten, zie fig. 12.

13. Sluit de schokbrekers op de wagenbodem aan, zie
fig. 13.
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Fig. 13 Schokbreker onder wagenbodem monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-14
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

s.n
l

15 212 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

un
u

14. Monteer de ophanging voor de uitlaat.

Fig. 14 Aansluiting van remslang op remleiding

dta

15. Sluit de remslang op de remleiding aan, zie fig. 14.
Monteer de handremkabel op de handremhefboom en
borg het gaffelboutje. Monteer de handremkabel in
de steunen onder de wagenbodem, borg de kabel en
stel deze af, zie fig. 15.

for

16. Monteer de cardanas op de pignonflens (gebruik nieuwe
veerringen). Trek de bouten aan met het voorgeschreven aantrekkoppel.

CW542

Fig. 15 Handremkabel afstellen

w.

17. Ontlucht de achterremmen en laat de wagen op de
grond zakken.

ww

18. Zet de moeren van de bovenste en onderste geleidearmen vast met het voorgeschreven aantrekkoppel,
zie fig. 16.
Alle moeren van de geleidearmen mogen alleen worden
vastgezet als de wagen op de veren rust, d. w. z. met
ingedrukte veren.

Fig. 16 Bouten met voorgeschreven aantrekkoppel vastzetten

10
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TAUNUS: HOOFDSTUK 15-15
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

15 214 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

s.n
l

15 214 ACHTERBRUG UIT- EN INBOUWEN
`SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
Maak de wielmoeren los. Krik de wagen op en plaats
bokken onder de langsbalken; verwijder de wielen en
de remtrommels.

un
u

2. Maak de remleiding los van de remslang en sluit de
leiding af om het weglekken van remvloeistof te
voorkomen, zie fig. 17.

dta

Fig. 17 Aansluiting van remslang op remleiding

for

3. Maak de remleidingen los van de rechter en linker
wielremcilinders, zie fig. 18.
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w.

Fig. 18 A = Remleidingaansluiting, links
B = Remleidingaansluiting, rechts

4. Maak de steekaslagerdeksels los (aan elke zijde vier
bouten). Trek de steekassen uit de askokers en hang
de remankerplaten aan elke zijde op een geschikte
plaats onder de wagenbodem op, zie fig. 19.
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Fig. 19 Beide steekassen verwijderen
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ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

s.n
l

15 214 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

5. Maak de cardanas los van de pignonflens (vier bouten),
zie fig. 20.

un
u

6. Krik de achterbrug een weinig op en maak de schokbrekers los van het ashuis (aan elke zijde een bout
met moer en een afstandsring), zie fig. 21.

Fig. 20 Cardanas op pignonflens

7. Laat de achterbrug zakken en verwijder de schroefveren samen met de isolatierubbers.

for

dta

8. Maak de bovenste en onderste draagarmen van de
achterbrug los (bij elke draagarm een bout met sluitring en moer), zie fig. 22.

CT15-16

Fig. 21 Bevestiging - Schokbreker op achterbrug

w.

9. Neem de achterbrug onder de wagen uit.

ww

Inbouwen

10. Breng de achterbrug onder de wagen op zijn plaats
en krik hem op; sluit de bovenste en onderste draagarmen aan en steek de bouten daarbij van buiten
naar binnen door de gaten. Draai de moeren op de
bouten maar zet ze nog niet vast.
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CT15-17

Fig. 22 A = Onderste geleidearm op achterbrug
B = Bovenste geleidearm op achterbrug

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-17

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

15 214 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

s.n
l

11. Plaats de schroefveren in de houders op de onderste
geleidearmen en krik de achterbrug op. Let er op
dat de veren en de isolatierubbers goed op hun plaats
zitten, zie fig. 23.
12. Monteer de schokbrekers op de achterbrug en steek
de bouten daarbij van voren naar achteren door de
gaten. Leg de afstandsring tussen de schokbrekersteun en de schokbreker, zie fig. 24.

un
u

13. Sluit de cardanas aan op de pignonflens (gebruik
nieuwe veerringen). Zet de bouten vast met het
voorgeschreven aantrekkoppel.

dta

Fig. 23 Schroefveren en isolatierubbers monteren

for

CT15-19

14. Monteer de remankerplaten en de steekassen; zet de
bouten van de steekaslagerdeksels vast met het voorgeschreven aantrekkoppel. Monteer de remtrommels.

Fig. 24 Schokbreker op achterbrug aansluiten.
Afstandsring (pijl) monteren.

15. Sluit de remleidingen aan op de wielremcilinders.

16. Sluit de remleiding aan op de remslang en ontlucht
de achterremmen.

w.

17. Monteer de achterwielen, laat de wagen op de grond
zakken en zet de wielmoeren vast met het voorgeschreven aantrekkoppel. Controleer het oliepeil in
de achterbrug en vul zonodig olie bij.
18. Zet de moeren van de bovenste en onderste geleidearmen vast met het voorgeschreven aantrekkoppel,
zie fig. 25.

ww

Alle moeren van de geleidearmen mogen alleen
worden vastgezet als de wagen op de veren rust,
d.w.z. met ingedrukte veren.
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Fig. 25 Bouten met voorgeschreven aantrekkoppel
vastzetten

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-18
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15 701 BOVENSTE GELEIDEARM VAN ACHTERBRUG
UIT- EN INBOUWEN
BENODIG SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Maak de wielmoeren los. Krik de wagen aan de achterzijde op en plaats bokken onder de langsbalken.
Verwijder het wiel. Laat de krik onder de achterbrug
staan.

un
u

2. Krik de achterbrug een weinig op en maak de schokbrekers los van het ashuis (aan elke zijde een bout
met moer en een afstandsring), zie fig. 26.

s.n
l

15 701

dta

Fig. 26 Bevestiging - Schokbreker op achterbrug

3. Laat de achterbrug een weinig zakken en verwijder de
schroefveren samen met de isolatierubbers, zie fig. 27.

Fig. 27 Schroefveer verwijderen

w.

for

Bij het laten zakken van de achterbrug moet u er op
letten dat de remslang niet op spanning komt te staan.

ww

4. Krik de achterbrug weer zover op dat de bouten in
onbelaste toestand uit de geleidearmen kunnen worden
verwijderd (twee bouten met moeren en sluitringen).
5. Neem de geleidearm van de carrosserie en van het
achterbrughuis af, zie fig. 28.

November 1975

Fig. 28 Bovenste geleidearm van carrosserie en
achterbrug losmaken

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-19
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Inbouwen

un
u

6. Monteer de gele idearm aan de carrosserie en op het
achterbrughuis en krik de achterbrug daarbij naar
behoefte een weinig op of laat hem een weinig zakken.
Steek de bouten van buiten naar binnen door de gaten,
zie fig. 29. Zet de moeren nog niet vast.

s.n
l

15 701

dta

Fig. 29 Geleidearm onder carrosserie en op achterbrug
losmaken

for

7. Laat de achterbrug zakken. Plaats de schroefveren in
de houders op de onderste geleidearmen en krik de
achterbrug op. Let er op dat de veren en de isolatierubbers goed op hun plaats zitten, zie fig. 30.

Fig. 30 Isolatierubber voor schroefveer

w.

8. Monteer de schokbrekers op de achterbrug en steek de
schokbrekerbouten daarbij van voren naar achteren
door de gaten. Leg de afstandsring tussen de steun op
het achterbrughuis en de schokbreker, zie fig. 31.

9. Monteerde wielen. Laat de wagen op de grond zakken
en zet de wielmoeren vast met het voorgeschreven
aantrekkoppel.

ww

10. Zet de moeren van de geleidearmbouten vast met het
voorgeschreven aantrekkoppel.
Alle moeren van de geleidearmen mogen alleen
worden vastgezet als de wagen op de veren rust,
d.w.z. met ingedrukte veren.
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Fig. 31 Schokbreker op achterbrug aansluiten. Afstandsring (pijl) monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-20
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15 705

15 705 ONDERSTE GELEIDEARM VAN ACHTERBRUG
UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Maak de wielmoeren los. Krik de wagen aan de
achterzijde op en plaats bokken onder de langsbalken.
Verwijder het wiel. Laat de krik onder de achterbrug
staan.

un
u

2. Maak aan de betreffende zijde de stabilisatorstang
van de geleidearm los (twee bouten) en duw hem opzij,
zie fig. 32.

Fig. 32 Stabilisatorstang verwijderen

r

dta

3. Krik de achterbrug een weinig op en maak de schokbreker los van het achterbrughuis (aan elke zijde een
bout met moer en een afstandsring).

4. Laat de achterbrug zakken en verwijder de schroefveer samen met het isolatierubber, zie fig. 33

Fig. 33 Schroefveer verwijderen

ww

w.

for

Bij het laten zakken van de achterbrug moet u er op
letten dat de remslang niet op spanning komt te staan.

5. Neem de handremkabel uit de steun op de geleidearm
en verwijder de geleidearm van de wagenbodem en
het achterbrughuis (twee bouten met moeren en sluitringen), zie fig. 34.
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Fig. 34 Onderste geleidearm van carrosserie en achterbrug losmaken

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-21
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15 705

Inbouwen

un
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6. Monteer de geleidearm onder de wagenbodem en op
het achterbrughuis; steek de bouten daarbij van buiten
naar binnen door de gaten, zie fig. 35. Zet de
moeren nog niet vast. Monteer de handremkabel.

Fig. 35 Geleidearm onder carrosserie en op achterbrug
monteren

dta

7. Laat de achterbrug zakken. Plaats de schroefveer in
de houder op de onderste geleidearm en krik de achterbrug op. Let er op dat de veer en het isolatierubber
goed op hun plaats komen te zitten, zie fig. 36.

for

8. Monteer de schokbreker op de achterbrug en steek de
bout daarbij, van voren naar achteren door de gaten.
Leg de afstandsring tussen de schokbrekersteun en de
schokbreker, zie fig. 36. Sluit de stabilisatorstang
aan op de geleidearm (steek de bouten van binnen
naar buiten door de gaten).

Fig. 36 A = Isolatierubber - Schroefveer
B = Schokbreker op achterbrug aansluiten.
Afstandsring (pijl) monteren

w.

9. Monteer de wielen, laat de wagen zakken en zet de
wielmoeren vast met het voorgeschreven aantrekkoppel.

ww

10. Zet de moeren van de geleidearm vast met het voorgeschreven aantrekkoppel, zie fig. 37.
Alle moeren van de geleidearmen mogen alleen worden
vastgezet als de wagen op de veren rust, d. w. z. met
ingedrukte veren.
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Fig. 37 Moeren van geleidearm met voorgeschreven
aantrekkoppel vastzetten

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-22
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15 721 4 BUSSEN VAN GELEIDEARM VERVANGEN
(GELEIDEARM VERWIJDERD)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

1

un
u

Plaats de geleidearm, zoals in fig. 38 is weergegeven,
samen met een passend stuk pijp en een passende stempel
in de bankschroef. Pers de bus uit de geleidearm.

s.n
l

15 722

dta

Fig. 38 Bus uitpersen

Monteren

for

Plaats de geleidearm met de bus en een passende stempel
in de bankschroef en pers de bus in het gat, zie fig. 39.

Fig. 39 Bus inpersen

w.

15 722 BUSSEN VAN ACHTERBRUGHUIS, BOVENSTE
GELEIDEARM VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:

Demontage- en montagegereedschap voor bussen- van
achterbrug (met hulpstukken)
15-003-B
Verwijderen

ww

1. Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug
en verwijder de bovenste geleidearm van het achterbrughuis.

2. Pers de bus met hoofdgereedschap 15-003-B en het
hulpstuk (met kleine diameter), zoals in fig. 40 is
weergegeven, uit het achterbrughuis.
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Fig. 40 Bus uittrekken
A = Hulpstuk (kleine diameter)
B = Bus
C = Hoofdgereedschap 15-003-B

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

s.n
l

15 752

Montage

4. Monteer de geleidearm op het achterbrughuis

15 752 STABILISATORSTANG UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

Fig. 41 Bus inpersen
A = Hulpstuk (grote diameter)
B = Bus
C = Drukring
D = Hoofdgereedschap 15-003-B

dta

Uitbouwen

un
u

3. Pers de nieuwe bus met hetzelfde hoofdgereedschap,
maar ditmaal met gebruikmaking van de drukring en
het hulpstuk met de grote diameter in het oog, zie
fig. 41.

for

1. Maak de stabilisatorstang los van de geleidearmen
(vier bouten met sluitringen en moeren), zie fig. 42.

Inbouwen

Fig. 42 Stabilisatorstang van geleidearmen losmaken

w.

2. Maak de zelfborgende moeren los en trek de voorste
en achterste steunen samen met de rubber bussen van
de stabil isatorstang.

ww

3. Smeer de rubber bussen van de achterste steun in met
een glijmiddel en schuif de bussen op de stabilisatorstang. Schuif de voorste steun samen met de rubber
bus op de stang en leg daarbij een sluitring voor en
achter de bus. Monteer de zelfborgende moer en zet
deze vast, zie fig. 43.
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Fig. 43 Voorste en achterste houders en rubber bussen
monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-24
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4. Monteer de stabilisatorstang op de geleidearmen en
steek de bouten van binnen naar buiten door de gaten,
zie fig. 44. Monteer de zelfborgende moeren en zet
ze vast.

s.n
l

15 791

Fig. 44 Stabilisatorstang op geleidearm monteren

15 756 4 RUBBER BUSSEN VAN STABILISATORSTANG
VERVANGEN
(Stabil isatorstang uitgebouwd)

dta

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

for

Voor demontage moeten het afstandsstuk en de bus uit het
oog van de steun worden gedrukt. Smeer de huls van de
nieuwe rubber bus in met een glijmiddel. M . Dnteer de
bus en het afstandsstuk, zie fig. 45

TC15-104

Fig. 45 Stabilisatorstang-aansluiting, onderdelen

w.

15 791 ACHTERSCHOKBREKERS UIT- EN fN3OUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

ww

Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug
en maak de schokbreker los van de carrosserie en de
achterbrug, zie fig. 46.
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Fig. 46 Bevestiging - schokbreker onder carrosserie
en op achterbrug

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-25
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Voor het vervangen van de rubber bussen moet het
afstandsstuk er uit worden geperst om de bus te kunnen
verwijderen. Monteer vervolgens eerst de bus en daarna
het afstandsstuk, zie fig. 47

s.n
l

15 791

ww

w.

for

dta

Fig. 47 Schokbrekerrubbers vervangen

Montage

Plaats de schokbreker onder de wagen en sluit hem aan
onder de carrosserie en op de achterbrug. Steek de
bouten van voren naar achteren door de gaten. Leg de
afstandsring tussen de steun op de achterbrug en de
schokbreker, zie fig. 48.
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Fig. 48 Afstandsring (pijl) monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-26
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Fig. 49 A = Huis, achterbrug type "A"
B = Huis, achterbrug type "B"
1 = Lagerkap
2 = Conisch rol lager
3 = Vulring voor pignon
4 = Pignon
5 = Conisch rol lager
6 = Vulplaatje

7 = Kroonwiel
8 = Satel I ietenhuis
9 = Differentieeltandwiel
10 = VulplaatIje
11 = Satelliet
12 = Satel l ietendrukrin 9
13 = Zelfborgende moer
M = Flens, achterbrug type "A"

14a= Flens, achterbrug type "B"
15 = Ol iekeerrin g
16 = Pignonlager
17 = Samendrukbare afstandsbus voor pignon
18 = 0 psluitrin 9
19 = Steekaskogellager
20 = Opsluitplaat
21 = Steekas

w
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15 214 8 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG
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l

15 214 8 ACHTERBRUG DEMONTEREN EN MONTEREN
(achterbrug uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Voor achterbrug type "A" en "B":

Alleen voor achterbrug type "A":
Pignonlagertrekker
Hulpstukken voor grondplaat
Hulpstukken voor grondplaat

15-002
15-002-A
15-006

Alleen voor achterbrug type "B":
Pignonlagertrekker
Hulpstukken voor grondplaat
Hulpstukken voor grondplaat

G3-4621-A
P-4090-12-A
P-4090-11

dta

Achterbrug demonteren

Metrische klokmicrometer
15-046
Montagestempel voor pignonol iekeerring ....15-047-A
Montagesteun voor achterbrug
G3-4200/P-4138
Pignonflenstrekker
G2-4851A/6312-A
Tapse grondplaat
370

un
u

Standaard voor klokmicrometer
15-008
Houder voor klokmicrometer (hulpstuk te gebruiken met 15-022)
15-008-01
Viertraps kaliber
15-008-03
Kaliberspil
15-019
Dummy-pignon
15-020
Drukgereedschap voor differentieel lagerafstelling 15-021
Standaard voor klokmicrometer
15-022
Voorspanhuls
15-023
Montagestempel voor differentieellagers
15-025
Differentieellagertrekker
15-026
Sleutel voor vasthouden van pignonflens
15-030
Montagegereedschap voor pignonlagercup
15-033
Voorspanningmeter
15-041
Montagestempel voor pignonlager
15-042
Demontagegereedschap voor pignonlagercups
15-043

for

1. Verwijder de remleiding. Monteer de steun G3-4200/
P-4138 op de askoker en plaats de achterbrug in de
montagestandaard, zie fig. 50. Verwijder het deksel
en de pakking van het achterbrughuis (tien bouten) en
tap de ol ie af. Maak de steekassen los en trek ze naar
buiten.

ww

w.

Fig. 50 Achterbrug in hulpstuk G3-4200 op montagestandaard

2. Verwijder beide lagerkappen van de differentieellagers (vier bouten) en licht het complete differentieel met twee spits toelopende stukken vierkant
hout uit het achterbrughuis, zie fig. 51.
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Fig. 51 Satel I ietenhuis en differentieel verwijderen

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-28

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS
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3. Houd de pignonflens vast met het speciaal gereedschap
15-030 en verwijder de moer, zie fig. 52.

un
u

Omdat de zelfborgende moer moet worden vernieuwd,
moet de nu verwilderde moer worden bewaard om hem
bij diverse bewerkingen tijdens montage te kunnen
1
gebruiken.

dta

Fig. 52 Pignonflens vasthouden en moer verwijderen

for

4. Trek de pignonflens met de speciale trekker G2-4851A/6312-A van het pignon, zie fig. 53. Neem het
pignon uit het achterbrughuis.

ww

w.

Fig. 53 Pignonflens aftrekken

5. Trek het grote conische rollager van het pignon, zie
fig. 54.
Bij achterbrug type "A": trekker 15-002 of grondplaat 370 met hulpstukken 15-002-A.
Bij achterbrug type "B" : trekker G3-4621-A of grondplaat 370 met hulpstukken P-4090-12-A.

November 1975

Fig. 54 Conisch rollager aftrekken
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6. Tik het kleine conische rollager samen met de ol iekeerring met de demontagestempel 15-042 tegelijkertijd uit het ashuis, zie fig. 55.

for

dta

Fig. 55 Klein conisch rollager en oliekeerring uit het
huis drukken

B

ww

w.

7. Verwijder de kleine lagercup met de stempel 15-043
en pers de nieuw lagercup in het huis met speciaal
gereedschap 15-033. Vernieuw op dezelfde manier
de grote lagercup.
(De drukstukken van het montagegereedschap hebben
elk aan ' één zijde een kraag voor het inpérsen van
de lagercups in de achterbrug van de vroegere wagentypen, die een kleinere diameter hebben), zie
fig. 56.
De lagercups moeten beslist de een na de ander worden vervangen, omdat een lagercup telkens als
geleider voor het montagegereedschap dienst doet,
zie fig. 56 (B).
De lagerzetels en aansluitvlakken moeten onbeschadigd zijn.
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D 15-64

Fig. 56 A = Buitenste lagercup uittikken
B = Buitenste lagercup inpersen

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-30
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Demontage van het differentieel
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8. Plaats de trekker 15-026 op één van de conische
differentieellagers en zet een poot van de trekker in
de bankschroef, zie fig. 57. Bij gebruik van de
grondplaat 370 moeten voor de achterbrug type "A"
de hulpstukken 15-006 en voor achterbrug type "B"
de hulpstukken P-4090-11 worden gebruikt, zie
fig. 57.

s.n
l

15 214 8 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

dta

Fig. 57 Differentieellagers van satellietenhuis aftrekken

Fig. 58 Bevestiging - kroonwiel op satellietenhuis

w.

for

9. Verwijder de kroonwielbouten en neem het kroonwiel
van het satellietenhuis (acht bouten), zie fig. 58.

ww

Meet de zijdelingse speling van elk differentieeltandwiel m. b. v. voelermaatjes, zie fig. 59. Als de speling
groter is dan de voorgeschreven maximaal toelaatbare
speling van 0,15 mm, moet de speling worden gereduceerd door nieuwe drukringen te monteren (zie onderdelenboek voor de verschillende leverbare dikten). Als
de speling kleiner is dan het voorgeschreven toelaatbare maximum, behoeft het differentieel niet te worden
gedemonteerd en vervallen de bewerkingen 10-13.
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Fig. 59 Speling van de differentieeltandwielen meten
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10. Tik met een passende drevel de holle borgpen van de
satellietenas uit het huis, zie fig. 60. Verwijder de
as, de satellieten en de differentieeltandwielen.

C/4/15

Montage van het differentieel

dta

Fig. 60 Holle borgpen van satellietenas

11. Plaats de differentieeltandwielen, elk met een bijbehorende drukring in het huis.

De gegroefde zijde van de drukringen moet naar de
tandwielen zijn gekeerd, zie fig. 61.

for

12. Plaats de twee satellieten, elk met een bijbehorende
drukring, in het huis, draai ze tegelijkertijd tussen
de.differentieeltandwielen op hun plaats en steek de
satellietenas er in. (Let op het gat voor de holle
borgpen. )

w.

Controleer de zijdelingse speling van de differentieeltandwielen met een voelermaat; deze speling mag niet
groter zijn dan 0,15 mm. Demonteer zonodig het
differentieel en monteer dikkere drukringen.
13. Borg de satellietenas met een holle borgpen, zie fig.
60.

ww

14. Verwarm het kroonwiel gedurende ongeveer 10 min.
in kokend water, breng de boutgaten in het kroonwiel en het satellietenhuis in lijn, monteer nieuwe
originele bouten en zet ze vast met het voorgeschreven aantrekkoppel. (Monteer de differentieellagers
nog niet.)
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Fig. 61 Differentieel - Onderdelen

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-32

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

s.n
l

15 214 8 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

ALGEMENE GEGEVENS VOOR HET AFSTELLEN VAN KROONWIEL EN PIGNON

o Het kroonwiel en het pignon vormen samen een paar en het kroonwiel en pignon moeten daarom uitsluitend in
bij elkaar behorende sets worden gebruikt.

o De in de tekst genoemde speciale gereedschappen zijn van essentieel belang voor het uitvoeren van de bewerkingen.
o Neem de grootst mogelijke reinheid in acht en meet uiterst nauwkeurig.

o Tijdens montage moeten alle lagers en glijvlakken worden gesmeerd met de voorgeschreven hypoid-olie.

un
u

o De componenten van een volledig gemonteerde en afgestelde achterbrug kunnen niet zonder meer in een ander
achterbrughuis worden gemonteerd, zonder opnieuw de afstellingen en metingen uit te voeren.

Bij afstellingen en metingen moet de onderstaande volgorde beslist in acht worden genomen:

1. Bepaal de dikte van de vulring
achter het pignon.

dta

2. Meet de totale speling (met
het satellietenhuis in het
achterbrughuis gemonteerd).

3. Monteer het pignon (bepaal
daarbij de lagervoorspanning).

for

4. Bepaal de dikte van de vulplaatjes voor beide zijden
van het satellietenhuis.

ww

w.

5. Controleer het tandcontactbeeld
a = aangedreven zijde
b = achterzijde
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Bepalen van de dikte van de vulring achter het pignon
15. Schuif de bestaande vulring (of een nieuwe vulring
van willekeurige dikte) tezamen met het grote conische rol lager op het dummy-pignon 15-020; zet dit
geheel met de conische moer (linkse draad) vast, zie
fig. 63.
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De conische rollagers moeten vóór het afstellen met
de voorgeschreven olie worden gesmeerd.

Fig. 63 Dummy-pignon 15-020
A = Dummy-pignon
B =Vulring
C = Conisch rollager
D = Conische moer

for

dta

16. Plaats het dummy-pignon in het huis, schuif het buitenste lager en het handvat erop. Draai de huls voor
de lagervoorspanning 15-023 op het dummy-pignon.
Houd het handvat van het dummy-pignon vast en draai
het zeskant van de meethuls voor de lagervoorspanning
bij nieuwe lagers rechtsom tot 1e buitenhuls van het
gereedschap in lijn ligt met het tweede merkteken
(het eerste merkteken is voor gebruikte lagers), zie
fig. 64. Draai het dummy-pignon meerdere malen rond,
zodat de lagers zich goed kunnen zetten.

Fig. 64 Dummy-pignon in achterbrughuis
A = Handvat van dummy-pignon
B = Conische moer
C = Vulring
D = Dummy-pignon 15-020

w.

17. Plaats het meetgereedschap 15-041 voor de lagervoorspanning op het dummy-pignon en noteer het ver eiste koppel om het dummy-pignon te kunnen draaien,
zie fig. 65.

ww

Bil montage van het eigenlijke pignon is het beslist
noodzakelijk de hier gemeten waarde voor het draaiend koppel opnieuw te bereiken. Wanneer de gemeten
waarde bijvoorbeeld 2,3 Nm (23 kpcm) bedraagt, dan
moet na montage van het pignon, rekening houdend
met de wrijving van de oliekeerring, de gemeten waar de 2,3 Nm + 0,2 tot 0,4 Nm (23 kpcm + 2 tot 4 kpcm)
bedragen.
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Fig. 65 Meethuls voor lagervoorspanning 15-023
A = Meethuls
B = Merkteken voor gebruikte lagers
C = Merkteken voor nieuwe lagers
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18. Plaats het kal iberblok 15-019, tezamen met de te monteren lagers in het achterbrughuis, zie fig. 66. Monteer de lagerkappen (Iet op dat de nummers correspon deren) en zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

s.n
l
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Fig. 66 Kaliberblok in het huis leggen

for

dta

19. Houd het kaliberblok met een passende pen vast en
draai de stelmoer zolang naar buiten tot het kaliberblok nog juist met de hand aan de stelmoer kan worden gedraaid, zie fig. 67. Draai het kaliberblok
meerdere malen rond zodat de lagers zich zetten.

Fig. 67 Kaliberblok spannen

ww

w.

20 . Monteer de klokmicrometer 15-046 met de steun
15-022 op het achterbrughuis en plaats de taststift
van de meter op het midden van het kaliberblok.
Draai het kaliberblok langzaam heen en weer en let
op de totale uitslag van de klokmicrometer. Draai
het kaliberblok vervolgens zover tot de uitslag van
de meternaald gelijk is aan de helft van de totale
uitslag. Het kaliberblok mag daarna niet meer worden
verdraaid, zie fig. 68.
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Fig. 68 Kaliberblok in meetstand draaien

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-35

.a

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

un
u

21. Zet de taststift van de klokmicrometer nu op de buitenrand van het vlak van het dummy-pignon, zo dicht
-mogelijk bij het kaliberblok. Draai het dummy-pignon
langzaam rond en lees de totale meteruitslag af. Draai
het dummy-pignon nu zover tot de meteruitslag gelijk
is aan de helft van de totale uitslag. Het dummypignon mag daarna niet meer worden verdraaid, zie
1
fig.69.

s.n
l
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Fig. 69 Dummy-pignon in meetstand draaien

dta

22. Neem de klokmicrometer van de steun en monteer hem
in de houder 15-008. Plaats de houder met de klok micrometer op een vlak geslepen ondergrond en zet de
meter op "0" m.b.v. het viertraps kaliberblok
15-008-3, zie fig. 70.

for

Op elk vlak van het kaliberblok zijn de codeletters
voor de verschillende achterbruggen ingegraveerd,
zie fig. 70. Voordat een achterbrug van het type "A"
of "B" wordt gemeten moet de klokmicrometer op het
betreffende vlak van het viertraps kaliberblok op "0"
worden gezet.

Fig. 70 Klokmicrometer op "0" zetten

w.

23. Plaats de klokmicrometerhouder, tezamen met de
klokmicrometer, op het midden van het vlak van het
dummy-pignon en schuif de taststift van de klokmicro meter langzaam in dwarsrichting over het kaliber blok . Let op de uitslag van de wijzer en bepaal nauw
keurig de plaats waar de wijzer van richting ver andert. Herhaal deze bewerking verschillende malen
uiterst nauwkeurig.

ww

Als de wijzer nu links t.o.v. de "0" op de wijzer plaat staat, is de vulring onder het dummy-pignon te
dik, zie fig. 71. Als de wijzer van richting verandert
wanneer hij rechts van de "0' staat, dan is de vulring
te dun, zie fig. 72 (hierbij is uitgegaan van een klok micrometer waarvan de wijzer naar rechts draait als
de taststift wordt ingedrukt;).
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Fig. 71 Klokmicrometer wijst links van de "0" - vulring
onder dummy-pignon te dik

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-36
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VOORBEELD VAN DE BEREKENING
Dikte van de vulring onder het
dummy-pignon
Meteraanwijzing, links van de "0" ,
bijv.

1,01 mm
-0,05 mm
0,96 mm

Dit is de dikte van de vulring die tussen het grote conische rollager en het te monteren pignon moet worden
gemonteerd.

un
u

* Opmerking

s.n
l
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Fig. 72 Klokmicrometer wijst rechts van de "0" - vulring
onder dummy-pignon te dun

dta

De in punt 23 beschreven meting heeft alleen betrekking
op een nieuw te monteren kroonwiel en pignon omdat het
magazijn uitsluitend zgn. '0-sets' levert, d.w.z. dat er
op het pignon geen cijfer met een + of een - teken staat.
Wanneer om een of andere reden het oorspronkelijk in
produktie gemonteerde tandwielstel opnieuw wordt gemonteerd, dan moet het correctiegetal van het produktie pignon (op het pignon staat dan een cijfer dat kan variëren van -5 tot +5 = -0,05 mm tot +0,05 mm) in de
onder punt 23 beschreven meting worden verrekend.
Dat houdt in dat een pignon dat bijvoorbeeld met -2 is
gemerkt 0,02 mm dieper ligt; daarom moet 0,02 mm wor den bijgeteld bij de berekende dikte van de vulring.
Bij een correctiegetal van ±3moet daarom 0,03 mm van
de berekende vulringdikte worden afgetrokken.
24. Kies m.b.v. een micrometer een vulring van de juiste
dikte. (Zie Onderdelenboek voor onderdeelnummers
van de vulringen.)
Control e

for

25. Verwijder het dummy-pignon en de oude vulring.
Schuif de gekozen vulring en het conische rollager op
het dummy-pignon, zet de conische moer vast en plaats
het complete dummy-pignon weer in het huis, zie fig.
73.

E/4116 N

Fig. 73 A = Dummy-pignon
B = Gekozen vulring
C = Conisch rollager
D = Conische moer
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26. Monteer het buitenste lager en het handvat. Monteer
de meethuls voor de lagervoorspanning (gebruik het
tweede merkteken voor nieuwe lagers en het eerste
merkteken voor gebruikte lagers), zie fig. 74. Draai
het dummy-pignon meerdere malen rond.
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Fig. 74 Meethuls voor lagervoorspanning 15-023
A = Merkteken voor nieuwe lagers
B = Merkteken voor gebruikte lagers
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27. Plaats de klokmicrometer weer op het huis en bepaal
de stand waarin het dummy-pignon de halve meter uitslag geeft zoals reeds (in punt 21) werd beschreven.
Draai de klokmicrometer opzij.

Fig. 75 Klokmicrometer op "0" zetten

dta

28. Controleer de nul-afstelling van de klokmicrometer opnieuw op de houder (zie fig. 75) met gebruikmaking
van het viertraps kal iberblok . Plaats de houder vervolgens op het vlak van het dummy-pignon. Wanneer
de taststift van de klokmicrometer nu weer dwars over
het kaliberblok wordt geschoven, zoals hierboven in
punt 23 werd beschreven, dan moet de wijzer "0" aanwijzen als de voorgaande metingen juist werden uitgevoerd. Het max. verschil t.o.v. de nul-stand mag
hoogstens 0,01 mm bedragen, zie fig. 76.
Bij grotere afwijkingen t.o.v. de nul-stand gaat u als
volgt te werk:

for

Als de wijzer rechts van de "0" staat monteert u
een vulring die zoveel dikker is als de meter aanwijst.

Als de wijzer links van de "0" staat monteert u
een vulring die zoveel dunner is als de meter aanwijst.

Fig. 76 Klokmicrometer wijst "0" aan
(max. afwijking 0,01 mm)

In dat geval moet daarom een nieuwe vulring worden
gekozen en de controle moet eveneens worden herhaald, tot een meteraanwijzing wordt bereikt die niet
meer afwijkt van de "0" -stand dan 0,01 mm.
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29. Verwijder het dummy-pignon en het kaliberblok. Neem
de gekozen vulring en het conisch rollager van het
dummy-pignon en monteer beide op het te monteren
pignon. Pers het lager met speciaal gereedschap
15-042 op het pignon, zie fig. 77.

November 1975

T/5/26N
Fig. 77 A = Montagestempel 15-042
B = Conisch rollager
C = Gekozen vulring
D = Pignon

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-38
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Meten van de totale speling
30. Pers eerst het conisch rollager, zonder vulplaatjes,
aan de achterzijde van het kroonwiel op het satel lietenhuis. Gebruik hiervoor de montagestempel
15-025. Plaats het satellietenhuis in de bankschroef
(gebruik aluminium bekken) en pers het tweede conisch rollager erop, zie fig. 78.

un
u

Controleer de lagerzetel van elk conisch rollager
voordat u het erop perst (tijdens het verwijderen van
de lagers kunnen bramen zijn ontstaan).

s.n
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Fig. 78 Conische rollagers met gereedschap 15-031
oppersen
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31 . Plaats de druktaatsen voor de spil 15-021 in het ach terbrughuis en leg het satellietenhuis, tezamen met
de lagercups, erin, zie fig. 79.

for

Plaats de lagerkappen (de nummers moeten correspon deren) en zet de bouten vast; draai de bouten vervolgens los en zet ze met de sleutel opnieuw zover vast
tot zij de lagerkappen in geringe mate aandrukken.

Fig . 79 Druktaatsen plaatsen
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32. Draai de spil 15-021 in één van de askokers en zet
de spil vast met een aantrekkoppel van 5 Nm (50
kgcm). Draai het satellietenhuis een paar maal rond
en controleer met een momentsleutel of het koppel
van 5 Nm (50 kgcm) op de spil nog juist is, zie fig.
80.
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Fig. 80 Spil 15-021 inzetten en aandraaien

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-39
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33. Monteer de klokmicrometer zodanig op het achterbrughuis dat de taststift van de meter tegen de binnenzijde van de kroonwielkraag rust. De taststift moet
halverwege zijn ingedrukt en de wijzer moet op "0"
staan, zie fig. 81.

Fig. 81 Taststift van klokmicrometer op binnenzijde
van kroonwielpasrand zetten

dta

34. Plaats de spil dan in de andere askoker en draai hem
opnieuw vast met 5 Nm (50 kgcm) . Afhankelijk van
de zijde waarvandaan de druk wordt uitgeoefend, beweegt de wijzer van de klokmicrometer linksom of
rechtsom en hierop moet u tijdens het meten nauwkeu rig letten.
Lees de klokmicrometer af en noteer de aangewezen
waarde als de totale zijdelingse speling van het satellietenhuis in het achterbrughuis (bijv. 1,35 mm),
zie fig. 82.

for

35. Draai de spil los. Kantel de klokmicrometer opzij en
verwijder de spil, het satellietenhuis en de druktaatsen .

Montage van het pignon
(Bepalen van de lagervoorspanning)

Fig. 82 A = Momentsleutel
B = Spil 15-021
C = K lokmicrometer
D = Druktaatsen
E = Totale speling - satellietenhuis in achter brughuis

w.

36. Plaats het kleine conische rollager in het achter brughuis.

37. Smeer de zetel voor de oliekeerring in het achterbrughuis met vet en smeer ook vet in de nieuwe oliekeerring, tussen de twee lippen (gebruik vet volgens
specificatie S-MIC75A).

ww

Het vet dat reeds in de nieuwe ol iekeerrinc aanwezig
is moet erin blijven.
Pers de oliekeerring met het speciaal gereedschap
15-047A zover in het huis tot hij gelijk ligt met de
rand, zie fig. 83.
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Fig. 83 Oliekeerring met gereedschap 15-047 inpersen
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38. Plaats het pignon, met een nieuwe samendrukbare afstandsbus, in het achterbrughuis, zie fig. 84. Mon teer de pignonflens en een nieuwe zelfborgende moer.
Houd de pignonflens stil met speciaal gereedschap
15-030 en trek de moer langzaam aan, zie fig. 85.

Gedurende het aantrekken van de moer moet het
draaiend koppel regelmatig met speciaal gereedschap
15-041 worden gecontroleerd, zie fig. 85. Trek de
moer verder aan tot het draaiend koppel (de voor spanning) gelijk is aan die welke voor het dummy pignon (punt 17) werd bereikt.

dta

Voorbeeld

B 15-14

Fig. 84 A = Samendrukbare afstandsbus
B = Conisch rollager
C = Gekozen vulring
D = Pignon

Met inachtname van de door de nieuwe oliekeerring
veroorzaakte wrijving heeft het draaiend koppel de
volgende waarde:

Waarde bereikt in
punt 17
2,3 Nm
(23 kgcm)
plus wrijving van
nieuwe ol ie keerring
0,2 . . . 0,4 Nm (2 . . . 4 kgcm)

for

2,5 . . . 2,7 Nm (25 . . . 27 kgcm)

Fig. 85 P ignonf lens stilhouden en moer langzaam aandraaien

w.

Nadat deze waarde is bereikt mag de moer niet meer
worden losgedraaid.

ww

Als deze waarde van het aantrekkoppel wordt over schreden, moet het pignon weer worden gedemonteerd
en de beschreven bewerking met een nieuwe samendrukbare afstandsbus worden herhaald.
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Fig. 86 Draaiend koppel (voorspanning) van pignon
controleren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-41
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Bepalen van de dikte van de vulplaatjes voor beide
zijden van het satellietenhuis.
39. Plaats de druktaatsen in de askokers, zie fig. 87.
Plaats het satellietenhuis, tezamen met de buitenste
lagercups, in het achterbrughuis en monteer de lagerkappen . Zet de bouten vast, draai ze dan los en trek
ze opnieuw met een sleutel zover aan tot zij de lager kappen juist enigermate aandrukken.

un
u

40. Druk het satellietenhuis m.b.v. de spil van het pignon
af, met een aantrekkoppel van 5 Nm (50 kgcm).
Draai het pignon meerdere malen rond. Controleer of
het aantrekkoppel nog 5 Nm (50 kgcm) bedraagt.
41. Plaats de taststift van de klokmicrometer haaks op
een kroonwieltand, d.w.z. haaks t.o.v. een tand flank, zie fig. 88. Meet de tandspeling op vier verschillende plaatsen (draai het kroonwiel voor elke
meting twee boutkoppen verder). De verschillen in de
voor de tandspeling gemeten waarden mogen niet gro ter zijn dan 0,05 mm. Monteer de spil nu in de andere askoker en draai hem langzaam aan totdat de tandspeling 0,01 mm bedraagt.

Fig. 87 Druktaatsen plaatsen

dta

42. Plaats de taststift van de klokmicrometer nu tegen de
binnenzijde van de kroonwielrand en draai de meter
op "0" . Monteer de spil in de andere askoker en draai
hem opnieuw aan met 5 Nm (50 kgcm) . Lees de klokmicrometer af en noteer de aanwijzing (bijv. 0,64
mm), zie fig. 90. Verwijder de spil, het differentieel
en de druktaatsen uit het achterbrughuis.
VOORBEELD VAN DE BEREKENING
Totaal gemeten speling

1,35 mm

+ 0,05 mm
1,40 mm

for

Gem. voorspanning
(moet altijd worden bijgeteld)

Dikte van vulplaatjes aan achterzijde van kroonwiel
Gemeten waarde

0,64 mm

- 0,12 mm

w.

Aftrekken voor tandspeling, volgens
ervaring
(Dit is een constante waarde, welke
door vele proefnemingen werd vast gesteld.)

Fig. 88 Taststift van klokmicrometer haaks op een
kroonwieltand zetten

ww

0,52 mm
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Fig. 89 Taststift van klokmicrometer op binnenzijde
van kroonwielpasrand zetten
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Dikte van vulplaatjes aan voorzijde van kroonwiel
De rest van de vulplaatjes wordt
aan deze zijde van het satellietenhuis gemonteerd.
1,40 mm

Totale speling
Dikte van vulplaatjes aan achterzijde
van kroonwiel aftrekken

- 0,52 mm

un
u

0, 88 mm
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Fig. 90 Satellietenhuis met de spil van pignon afdrukken. Klokmicrometer aflezen
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43. Plaats de trekker 15-026 op één van de differentieel lagers en zet de trekker met één poot in de bankschroef. Trek op deze manier beide lagers van het
satellietenhuis, zie fig. 91. Bij gebruikmaking van
de grondplaat 370 moet u voor de "A" -achterbrug de
hulpstukken 15-006 en voor de "B" -achterbrug de
hulpstukken P4090-11 gebruiken, zie fig. 91.

Fig. 91 Differenfieellagers aftrekken

w.

for

Controleer de lagerzetels van beide conische rollagers
voordat u ze opperst (tijdens het aftrekken van de la9ers kunnen eventueel bramen zijn ontstaan).

ww

44. Monteer vulplaatjes overeenkomstig de gemeten dikten, zie fig. 92. Pers nu eerst het lager aan de
kroonwielzijde op het satellietenhuis (gebruik montagestempel 15-025).
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Fig. 92 Vulplaatjes van vereiste dikte kiezen
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45. Plaats het satellietenhuis in de bankschroef (gebruik
aluminium bekken) en pers het tweede lager erop,
zie fig. 93.

C/4/22

Fig. 93 Differentieellagers op satellietenhuis persen

Montage van het differentieel

dta

46. Druk het satellietenhuis in het achterbrughuis. Draai
het kroonwiel over het pignon eenmaal geheel rond.
Monteer de lagerkappen (de nummers moeten corres ponderen). Monteer de bouten en zet ze vast met het
voorgeschreven aantrekkoppel; draai de bouten vervolgens los. Draai het kroonwiel nogmaals volledig
rond. Monteer de bouten met vloeibare pakking en
zet ze met het voorgeschreven aantrekkoppel vast,
zie fig. 94.

for

47. Plaats de taststift van de klokmicrometer haaks op
een kroonwieltand en meet de tandspeling, zie fig.
95.
Bij een "A" - en een "B" -achterbrug moet de tand spel ing 0,10 tot 0,20 mm bedragen.

Als de tandspeling te groot is, moeten vulplaatjes aan
de voorzijde van het kroonwiel worden verwijderd en
er aan de achterzijde van het kroonwiel onder het
lager worden bijgeplaatst. Voor een te kleine tand tpeling geldt het omgekeerde.

Fig. 94 Lagerkappen overeenkomstig de merktekens
monteren en bouten met voorgeschreven
aantrekkoppel vastzetten
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Bij deze bewerking mogen geen vul -plaatjes meer wor den weggenomen of toegevoegd, doch moeten zij alleen van het ene naar het andere lager worden verplaatst.
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Fig. 95 Taststift van klokmicrometer haaks op een
kroonwieltand zetten en tandspeling meten
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Controle van het tandcontactbeeld
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Nieuwe kroonwielen vertonen, na de tijdens fabrica ge uitgevoerde tests, een juist tandcontactbeeld. Het
is van essentieel belang dit tandcontactbeeld te con troleren nadat nieuwe onderdelen zijn gemonteerd.
Smeer de tanden van het kroonwiel in met tandkleur stof. Zet een sleutel op de flensmoer van het pignon
en draai het pignon zoveel malen in beide richtingen
rond als het kroonwiel tanden heeft. Het tandcontact beeld is beter zichtbaar als het kroonwiel daarbij
m.b.v. een stuk hard hout, dat tegen de buitenrand
van het kroonwiel wordt gehouden, wordt afgeremd,
zie fig. 96.

De tandspeling heeft een grote invloed op het tandcontactbeeld. Als het tandcontactbeeld niet goed is,
ook al zijn alle werkzaamheden in de juiste volgorde
uitgevoerd, mag alleen nog een correctie worden uitgevoerd door de tandspeling binnen de voorgeschreven
toleranties groter of kleiner te maken. Om dit te doen
moet u geen vulplaatjes wegnemen of toevoegen, doch
de vulplaatjes alleen van het ene naar het andere
differentieellager verplaatsen, zie fig. 97.

Fig. 96 Kroonwiel met een stuk hard hout afremmen

for

dta

Het verplaatsen van het vulplaatje geeft per 0,01 mm
dikte van het vulplaatje een wijziging van 0,01 mm
tandspeling.

Fig. 97 Juist tandcontactbeeld

w.

48. Monteer het achterbrugdeksel met een nieuwe pak king en smeer de bouten met vloeibare pakking in.
Zet de bouten vast met het in Technische Gegevens
voorgeschreven aantrekkoppel . Monteer de remanker platen en de steekassen.
49. Neem de achterbrug uit de montagestandaard en mon teer de remleiding.
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50. Nadat de achterbrug onder de wagen is gemonteerd
moet deze met de voorgeschreven olie worden gevuld.
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Fig. 98 Deksel met nieuwe pakking monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-45

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

15 302 "A" - EN "B" -ACHTERBRUG

SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Sleutel voor vasthouden van pignonflens
15-030
Voorspanningmeter
15-041
Trekker voor pignonoliekeerring
15-048
Montagestempel voor oliekeérring
15-047-A
Pignonflenstrekker
G2-4851-A/6312-A
Verwijderen

un
u

1 . Krik de wagen aan de achterzijde op en plaats bokken
onder de langsbalken. Verwijder de wielen en de remtrc:mmels.

s.n
l

15 302 PIGNONOLIEKEERRING VERVANGEN

2. Maak de cardanas los van de pignonflens (4 bouten),

3. Plaats het meetgereedschap voor de voorspanning
15-041 op de flensmoer en meet het totaal draaiend
koppel van de achterbrug. Daartoe moet het pignon
gelijkmatig worden rondgedraaid, waarbij u de meter
afleest en noteert, bijv. 1,8 Nm (18 kgcm), zie fig.
99.
4. Houd de pignonflens vast met speciaal gereedschap
15-030 en verwijder de moer.

Fig. 99 Totaal draaiend koppel (voorspanning) van achterbrug met gereedschap 15-041 meten (remtrommels verwijderd)

for

dta

5. Plaats een lekbak onder de achterbrug om de olie op
te vangen en trek de flens met gereedschap
G2-4851-A 6312-A van het pignon, zie fig. 100.

Fig. 100 P ignonf lens aftrekken

ww
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6, Maak de omgeving van de oliekeerring goed schoon
en verwijder de oliekeerring met speciaal gereedschap 15-048: na de centrale bout te hebben uitgedraaid, plaatst u de trekker tussen het pignon en de
oliekeerring, tegen het conische rollager, zodat de
trekkerpoten onder de keerring kunnen grijpen. Draai
nu de klembout voor de trekkerpoten aan zodat zij
stevig onder de oliekeerring worden gedrukt. Trek de
oliekeerring uit het huis door de centrale bout aan te
draaien, zie fig. 101.
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Fig. 101 Oliekeerring met gereedschap 15-048
uittrekken

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-46
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Montage
7. Smeer de zetel voor de oliekeerring in het huis in met
vet en smeer ook vet tussen de lippen van de nieuwe
oliekeerring (gebruik vet volgens specificatie
S-MIC75A).
Het in de oliekeerring aanwezige vet moet er in
blijven.

un
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Pers de oliekeerring met speciaal gereedschap 15-047A in het huis, zie fig. 102

s.n
l
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Fig. 102 Oliekeerring met gereedschap 15-047-A
inpersen

Fig. 103 Pignonflens stilhouden en moer langzaam
aandraaien

ww

w.

for

8. Monteer de pignonflens en een nieuwe zelfborgende
moer. Houd de flens vast met gereedschap 15-030 en
draai de moer langzaam aan, zie fig. 103.

Naarmate de zelfborgende moer verder wordt aangetrokken, moet het draaiend koppel met de voorspanningmeter
15-041 steeds worden gecontroleerd tot de waarde van
het draaiend koppel gelijk is aan de onder punt 3 gemeten waarde, plus 0,2-0,4 Nm (2-4 kgcm) voor de
wrijving van de nieuwe oliekeerring, zie fig. 104.
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Fig. 104 Totaal draaiend koppel (voorspanning) van
achterbrug aan het pignon meten
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15 302 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG
Voorbeeld Reeds in punt 3 gemeten waarde
Plus wrijving van de nieuwe oliekeerring

(18 kgcm)
(2 .... 4 kgcm)

2,0 .. 2,2 Nm

(20 ... 22 kgcm)

s.n
l

Vereist draaiend koppel

1,8 Nm
+0,2 .. 0,4 Nm

O

0

wi//%f/III",,

Nadat deze waarde is bereikt, mag de moer niet meer
worden losgedraaid.

Om de samendrukbare afstandsbus te verwisselen, gaat
u als volgt te werk:
Verwijder de pignonflens en de oliekeerring. Trek het
buitenste pignonlager zonder de lagercup met speciaal
gereedschap 15-050 en het bijbehorende hulpstuk van
het pignon, zie fig. 105.
Hulpstuk voor "A" -achterbrug: 1'5-050-01
Hulpstuk voor "B" -achterbrug: 15-050-04

CT15-49

Fig. 105 Buitenste pignonlager aftrekken
A = Hoofdgereedschap 15-050
B = Hulpstuk
C = Conisch rollager

for

dta

Neem de afstandsbus van het pignon en schuif er een
nieuwe op, zie fig. 106. Schuif het conisch rollager op
het pignon en monteer een nieuwe ol iekeerring met
speciaal gereedschap 15-047-A; de oliekeerring moet
gelijk liggen met de rand van het huis. Monteer de
pignonflens, zoals onder punt 8 werd beschreven.

un
u

Als deze waarde van het aantrekkoppel wordt overschreden, moet het pignon weer worden gedemonteerd
en de beschreven bewerking met een nieuwe samendrukbare afstandsbus worden herhaald.
r

ff

w.

Fig. 106 Samendrukbare afstandsbus vervangen

ww

9. Monteer de cardanas op de pignonflens (gebruik
nieuwe veerringen). Zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

10. Monteer de remtrommels en de wielen en plaats de
wagen op de grond. Vul de achterbrug bij met de
voorgeschreven olie.
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Fig. 107 Cardanas op pignonflens
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15 325 STEE KASKOGELLAGER VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
G1-1225
G2-1225-Al
G2-1225- B 1
370
15-004
15-005

un
u

Demontage-/montagegereedschap voor
steekaslagers
Hulpstuk voor G1-1225
Hulpstuk voor G1-1225
Grondplaat
Hulpstuk voor grondplaat
Hulpstuk voor grondplaat

s.n
l

15 325 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

Verwijderen

1. Maak de wielmoeren los, krik de achterzijde van de
wagen op en plaats bokken onder de langsbalken.
Verwijder het wiel.

Fig. 108 Steekas verwijderen

dta

2. Verwijder de remtrommel (de handrem moet los staan).

for

3. Verwijder de vier bevestigingsbouten van het steekaslagerdeksel en trek de steekas uit de askoker, zie
fig. 108.

Fig. 109 Lagerklemring verwijderen

w.

4. Boor een gaatje van 8 mm in de lageropsluitring, of
steun de ring aan de onderzijde en kerf hem met een
beitel op dezelfde plaats meermalen in, totdat de
ring met de hand kan worden verwijderd, zie fig. 109.

ww

5. Klem het gereedschap G1-1225 in de bankschroef.
Monteer hulpstuk G2-1225-A1, samen met de steekas,
in het gereedschap en pers het lager van de as door
de centrale bout van het gereedschap linksom te
draaien, zie fig. 110. Als de grondplaat 370 wordt
_gebruikt, moet u daar het hulpstuk 15-004 in zetten.
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Fig. 110 Kogellager van steekas persen
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s.n
l

15 325 "A"- EN "B"-ACHTERBRUG

Montage
6. Schuif het steekaslagerdeksel, het nieuwe lager (met
de ol iekeerr;ing in het lager van de asflens afgekeerd)
en een nieuwe lagerklemring op de steekas.
7. Monteer de as, samen met het hulpstuk G2-1225-B1
resp. hulpstuk 15-005 in het gereedschap en trek het
lager en de klemring op hun plaats op de as, zie fig.
111.

un
u

Voordat de steekas in de achterbrug wordt gemonteerd, moet u de buitenste lagercup of de lagerzetel
in de askoker smeren (vet volgens specificatie S-MIC
4515A).

Eli

Fig. 111 Kogellager op steekas persen

dta

8. Schuif de steekas in de askoker (let er op dat de remankerplaat goed aanligt) en zet de bouten van het
steekaslagerdeksel vast met het voorgeschreven aantrekkoppel, zie fig. 112.
9. Monteer de remtrommel en het wiel. Plaats de wagen
op de grond en trek de wielmoeren aan.

Fig. 112 Steekaslagerdekselbouten vastzetten

w.

for

10. Controleer het oliepeil in de achterbrug en vul
zonodig olie bij.

15 441 WIELBOUTEN VERVANGEN

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

ww

Verwijder het wiel en de remtrommel. Tik de gekartelde
wielbout uit de asflens. Trek de nieuwe wielbout m. b. v.
een wielmoer en passende ringen in de asflens, zie fig.
113. Monteer de remtrommel en het wiel.
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Fig. 113 Wielbouten in steekasflens persen
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15 514 CARDANAS UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Maak de cardanas los van de pignonflens (vier bouten),
zie fig. 114.
2. Bij een gedeelde cardanas moet de steun van het cardanastussenlager worden losgemaakt (twee bouten),
zie f ig. 114.

un
u

Als er tussen de tussenlagersteun en de wagenbodem
vulplaten zijn gemonteerd, moeten deze bij het inbouwen van de cardanas weer worden gebruikt, anders
liggen het voorste en het achterste gedeelte van de
cardanas onder een onjuiste hoek t.o.v. elkaar.

s.n
l

15 514

Fig. 114 Bevestiging van cardanas

dta

3. Neem de cardanas uit het versnellingsbakstaartstuk.
Om olieverlies te voorkomen, moet het staartstuk worden afgedicht met een passende plastic dop of het
schuifstuk van een oude kruiskoppeling, zie fig. 115.

Inbouwen

4. Verwijder de dop of het schuifstuk van de kruiskoppeling.

for

5. Schuif de cardanas voorzichtig in het versnellingsbakstaartstuk, zodat de oliekeerring niet wordt beschadigd,
6. Sluit een ééndelige cardanas op de pignonflens aan
(gebruik nieuwe veerringen). Zet de bouten met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast.

TC/15/86N

Fig. 115 Versnellingsbakstaartstuk met plastic dop

7. Monteer een gedeelde cardanas (met drie kruiskoppelingen, resp. twee kruiskoppelingen en een rubber
koppeling) als volgt:

ww

w.

a) Hang bij een gedeelde cardanas de tussenlagersteun
met de twee bouten los onder de wagenbodem op,
waarbij de vulplaten die bij het uitbouwen eventueel
werden aangetroffen, tussen de steun en de wagenbodem moeten worden geplaatst, zie fig. 116.
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Fig. 116 Vulplaten tussen wagenbodem en tussenlagersteun

TAUNUS: HOOFDSTUK 15-51

ACHTERBRUG/ACHTERVERING/CARDANAS

b) Leg een 4 mm dikke afstandsring tussen de flens van
de kruiskoppeling en de pignonflens, zie fig. 117.
Zet de bouten van de cardanas op de pignonflens
vast.
Daarbij moet de onbelaste wagen op de wielen
staan.
c) Zet de bouten van de tussenlagersteun vast met het
voorgeschreven aantrekkoppel en Iet er daarbij op
dat het tussenlager recht t.o.v. de as zit en niet
op spanning staat, zie fig. 118.

un
u

d) Draai de cardanasbouten weer los en verwijder de
afstandsring. Zet de bouten weer vast met het voorgeschreven aantrekkoppel (gebruik nieuwe veerringen).

s.n
l

15 514

Fig. 117 Afstandsring tussen cardanas en pignonflens

dta

8. Bij een cardanas met homokinetische koppeling (Lobrokoppel ing, zie fig. 119) moet de wagen aan de achterzijde worden opgekrikt, zodat de achterbrug vrij omlaag kan hangen. Trek nu het voorste gedeelte van de
cardanas, samen met het tussenlager zover naar voren
(in de richting van de versnellingsbak) totdat u voelt
dat het schuifstuk van de homokinetische koppeling
op metaal stuit. Met de cardanas in deze
stand zet u de twee bouten van de tussenlagersteun
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Hierbij
moet u er tevens op letten dat het tussenlagér parallel
t. o. v. de cardanas wordt vastgezet.

Fig. 118 Bouten van tussenlager vastzetten

ww

w.

for

9. Vul de versnellingsbak zonodig bij met de voorgeschreven olie.

Fig. 119 Cardanas met homokinetische koppeling
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15 564 4 TUSSENLAGER VAN CARDANAS VERVANGEN
(cardanas uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Buig de borgplaat open.
2. Draai de bout in het vorkstuk los en verwijder de Uvormige opsluitplaat, zie fig. 120.

un
u

3. Neem de cardanas uit elkaar en schuif de rubber mof,
samen met de houder voor het kogellager er af, zie
fig. 120.

s.n
l

15 564 4

CT15-47

dta

Fig. 120 Bout losdraaien en U-vormige opsluitplaat
verwijderen. Isolatierubber en lagersteun van
het lager nemen

4. Neem de rubber mof uit de lagerhouder.

Fig. 121 Kogellager en de kappen verwijderen

w.

for

5. Trek het lager, samen met de kappen, m. b. v. een
tweebenige trekker van de as, zie fig. 121.

Inbouwen

ww

6. -Vul de ruimte tussen het lager en de kappen met vet
volgens specificatie S-MIC4515-A (zie fig. 122) en
klop het lager, samen met de kappen, m. b. v. een
passend stuk pijp op de as.

7. Buig de zes metalen lippen op de lagerhouder een
weinig naar buiten om de rubber mof te kunnen monteren.
De verdikking op de rubber mof (pijl A in fig. 122)
moet naar boven zijn gekeerd.
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Fig. 122 A = Merkteken voor juiste stand van isolatierubber naar boven
7 = Kap
1 = Isolatierubber
4 = Bout
8 = Vorkstuk
2 = Lagersteun
5 = Kap
3 = Borgplaat
6 = Kogellager 9 = U-vormige
opsluitplaat
TAUNUS: HOOFDSTUK 15-53
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8. Buig de metalen lippen met een waterpomptang over
de rubber lip, zie fig. 123.

un
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9. Schuif de lagerhouder, samen met de rubber mof over
het kogellager.

s.n
l

15 564 4

TC15-59N

dta

Fig. 123 Buig de metalen lippen (6) over de rubber lip

10. Draai de bout, samen met de borgplaat in het voorste
uiteinde van de cardanas, waarbij juist voldoende
ruimte moet overblijven om de U-vormige opsluitplaat te kunnen monteren.

for

11. Zet de twee helften van de cardanas in elkaar.
Om onbalans te voorkomen, moeten de twee helften
van de as in hun originele stand worden gemonteerd (breng de hoofdspiebanen in lijn), zie fig. 124.

Fig. 124 Voorste en achterste helft van cardanas in
gemonteerde stand

ww

w.

12. Schuif de U-vormige opsluitplaat met de borst naar
de spiebanen gekeerd, op zijn plaats, zie fig. 135.

13. Zet de bout vast en borg deze.
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Fig. 125 Monteer de U-vormige opsluitplaat.
Let op de borst (pijl)
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1,3 HC/OHV
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TECHNISCHE GEGEVENS

Aantrekkoppels
HA.

ACHTERBRUG
Deksel op ashuis

35

Steekaslagerkap op ashuis

27

Lagerkapbouten op ashuis

60

Kroonwielbouten op satel I ietenhuis

78,5 .... 86 (7,9

Zelfborgende pignonmoer

s.n
l

Nm (kgm)

B"

45 (3,5

4,5)

32 (2,7

3,2)

68 (6,0

8,6)

80

6,8)

87 (8,0 .... 8,7)

un
u

zie Werknr. 15 302

Plug

35

42 (3,5

4,2)

58

69 (5,8

6,9)

39

48 (3,9

4,8)

58

69 (5,8

6,9)

Onderste (in lengterichting staande) geleidearmen op achterbrug en wagenbodem*

58

69 (5,8

6,9)

Stabilisatorstang op onderste geleidearmen

40

50 (4,0

5,0)

ACHTERVERING
Schokbrekers op achterbrug

dta

Schokbrekers op wagenbodem
Bovenste (schuin staande) geleidearmen op
achterbrug en carrosserie*

*

CARDANAS

for

De moeren mogen alleen bij belaste wagen (d. w. z. met ingedrukte veren) worden vastgezet;

60

65

(6,0

6,5)

Moeren van tussenlagersteun op wagenbodem

18

23 (1,8

2,3)
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Cardanas op pignonflens
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