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TAUNUS: HOOFDSTUK 16-1
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VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

ALGEMENE BESCHRIJVING
Afhankelijk van het model worden de TAUNUS-wagens
voor 1976 uitgerust met versnellingsbakken van drie
verschillende typen, die, voor zover het de constructie
betreft, echter op elkaar lijken.
In de hiervolgende beschrijving worden de verschillende
versnellingsbakken aangeduid als 'A', 'B' en ' C ' -versnel lingsbakken.

un
u

De ' A' -versnellingsbak is uitsluitend uitgevoerd met een
aangegoten koppel i ngshu i s.

Fig. 1 'A ' -versnellingsbak

B

TC/161165

for

dta

De ' B' -versnellingsbak kan echter zowel met een afneembaar als met een aangegoten koppelingshuis zijn uitgevoerd. Aangezien deze versnellingsbak in vergelijking
met de ' A'-versnellingsbak (voor zover het reparatie en
afstelling betreft) bijna identiek is, worden in de
volgende beschrijving alleen de verschillen behandeld.

Fig. 2 ' B ' -versnellingsbak

w.

De 'C'-versnellingsbak bestaat uitsluitend met afneembaar koppel ingshuis en onderscheidt.zich in constructie
door een gewijzigd schakelmechanisme.

ww

Om de axiale speling van de prise-as en de hoofdas zo
klein mogelijk 'te kunnen afstellen, zijn voor alle versnellingsbakken borgringen in oplopende dikten verkrijgbaar.
Toepassing van de versnellingsbakken
'A'-versnellingsbak - 1,3 1 motor
'B'- versnellingsbak - 1,6 (88 pk)/2,0/2,3 1 motor
'C'-versnellingsbak - 1,6 (68/72 pk) 1 motor
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Fig. 3 ' C ' -versnellingsbak

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-2

WERK IN GS PRINCIPE

AFSTELLINGEN EN CONTROLES
Versnellingsbak

Het achteruitandwiel op het torentandwielstel heeft
rechte vertanding en drijft de uitwendig vertande schakelmof van de synchro voor de eerste/tweede versnell ing op
de hoofdas aan door een daartussen geplaatst verschuifbaar tandwiel in te schakelen.
Het torentandwielstel omvat vijf tandwielen. Het grootste
tandwiel aan het voorste uiteinde is in aangrijping met
het prise-astandwiel. De tandwielen worden bij alle
versnellingsbakken geschakeld d.m.v. een enkele
schakelvorkas.
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u

Door een versnelling in te schakelen, wordt het motorkoppel naar de achterbrug overgebracht. De doelmatig
gekozen overbrengingsverhoudingen in de versnellingsbak
worden gebruikt voor aanpassing aan de veranderlijke
omstandigheden op de weg, bijvoorbeeld stijgingen en
dalingen, of acceleratie.
De voorwaartse versnellingen worden ingeschakeld d. m. v.
synchro ' s met synchroniseerringen. Alle tandwielen voor
de voorwaartse versnellingen op de hoofdas, alsmede het
prise-astandwiel, zijn constant in aangrijping met het
torentandwielstel en hebben schuine vertanding voor een
geruisloze loop.

s.n
l

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

Fig. 4 Oliepeil controleren, ' B '-versnellingsbak

w.

for

dta

Het oliepeil van de versnellingsbak moet worden gecontroleerd nadat de wagen enige tijd op een vlakke bodem
heeft stilgestaan. Het oliepeil is correct wanneer de olie
tot 5 mm onder, resp. tot aan de onderzijde van de vulopening reikt. In fig. 4 is dit niet het geval, dus moet
olie van de voorgeschreven viscositeit worden bijgevuld.
Een te laag oliepeil in de versnellingsbak kan alleen door
lekkage worden veroorzaakt.

ww

Koppeling
Alleen met een goed afgestelde koppeling kan soepel
worden geschakeld en wordt het volle motorvermogen op de
versnellingsbak en de achteras overgebracht. De speling
van de koppeling wordt aan het koppel ingpedaal gemeten
en wordt, indien noodzakel ijk, als onder werknummer
16 713 is beschreven, afgesteld, zie fig. 5.
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Fig. 5 Vrije slag van koppelingpedaal - Afstelling
A = 27 - 31 mm
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VERSNELLINGSBAK/KOPPELING
SPECIAAL GEREEDSCHAP

Dumm y secundaire as

-

S

16-002

16-004
G2-7020

16-005
(GV-6730-B)

^2

, ''

16-006
(GE-7657-A1

dta

16-006
P-7657-3A

N•"'"
16-00N•"'"
PF-7657-4

040,

(G2-7657-A)

/d/

'

16-009
(G2-4200)

for

16-009

16-010
(P-7147)

Dummy secundaire as

un
u

16-004
(P-7148)

16-005
(P-6064)

Gereedschapbenaming

Duitse uitvoering

Europese uitvoering

s.n
l

Engelse uitvoering

w.

16-010

16-011

(G3-7041-A2)

^^

Sleutel voor af tapplug

Trekker voor oliekeerring in versnel I ingsbakstaurtstuk (hulpstuk te
gebruiken met 7657)

Trekker voor oliekeerring in versnellingsbakstaartstuk (hulpstuk te
gebruiken met 7657)

Montagesteun voor versnellingsbak

Montagesteun voor versnellingsbak

Trekker voor versnel l ingsbakstaartstuklager. Lagerbinnendiameter
34,5 mm

ww

/0,1 !
-^

16-012
(G3-7041-B2)

Trekker voor versnellen sbakstaartstuklager. Lagerbinnendiameter
34,5 mm

Universele as

21-023
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TAUNUS: HOOFDSTUK 16-4

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING
SPECIAAL GEREEDSCHAP
Europese uitvoering

Duitse uitvoering

G2-7025

Steunplaat voor het aftrekken van
hoofdaslager en eerste versnellingstandwiel

G2-7041-A

Staartstuklagertrekker, alleen voor
ESCORT/B. W.
Lagerbinnendiameter 30,0 mm

#1
t

un
u

^

Gereedschapbenaming

s.n
l

Engelse uitvoering

"

G2-7041-B

Montagestempel voor staartstuklager
Lagerbinnendiameter 30 mm

G3-7041-A

Staartstuklagertrekker
Lagerbinnendiameter 32,7 mm

dta

`
0-

.. ;
j

G3-7041-B

for

G3-7140

jr

000> G2-7220

w.

j.

ww

*:• •'^

GE-7657-B1

G2-7657-B

Montagestempel voor staartstuklager
Lagerbinnendiameter 32,7 mm

Drevel voor demontage van
achteruittandwielas

Sleutel voor kap van versnellingshandel ,1 5/8"

Montagestempel voor staartstukol iekeerring

Montagestempel voor staartstukol iekeeryin 9

‘ /PI

3e r 1975
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TAUNUS: HOOFDS T! ' v

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Tapse grondplaat

370

r

550

un
u

Handvat

i

Montagegereedschap voor priseaslager; hulpstuk te gebruiken
met 370

P -400031-A

Trekkerhu I pstuk voor hoofdasnaaf
(hulpstuk voor 370)

P -4090-8

dta

P-4090-6

i

J

for

P-4090-10

ww

P-7113

w.

P-7043

P-7095

Gereedschapbenaming

Duitse uitvoering

s.n
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Europese uitvoering

Engelse uitvoering

P-7136

^^,

'
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Hulpstukken voor het afpersen van
kogellager en snelheidsmeterwormwiel; te gebruiken met 370

Prise-aslagertrekker (hulpstuk te
gebruiken met 370)

Trekker voor achteruittandwielas

Montagestempel voor staartstuk
ol iekeerring

Dummy secundaire as

Montagestempel voor priseasol iekeerring

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-6

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

SPECIAAL GEREEDSCHAP

s.n
l

Gereedschapbenaming

Staartstuklagertrekker

^^^ •

P-7150

Montagestempel voor staartstuklager

___;

un
u

P-7149

Duitse uitvoering

Europese uitvoering

Engelse uitvoering

Meetgereedschap voor borgveerdikte

P - 7151
-11

Meetgereedschap voor borgveerdikte

dta

P - 71 54

7657

•^^

Trekker voor staartstukol iekeerp)
ring (hoofdgereedschap)

C

16-009

-

for

P-7089

Montagesteun voor versnellingsbak

Montagestempel voor staartstuken lagerbus

w.

16-014

Montagestempel voor staartstuken lagerbus

,.

ww

16-015

21- 044
CP-7112-A

0-

w0
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11

/^)

1J

GH-7554

Centreerpen voor koppel ingplaat

21 - 044

Montagestempel voor toplager en
centreer pen voor koppelingplaat

..::::::;..::..:.;.

•^•'•••• '

( G1 - 7600 - B )

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-7

WERKNUMMERS - INHOUD A

s.n
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VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

beschreven

Versnel) ingsbak/koppeling

Versnellingsbak
x

Versnellingsbak uit- en inbouwen

16 1.72

Snelheidsmetertandwiel verwijderen en monteren

x

16 524

Versnellingshandel verwijderen en monteren

-

Koppeling
Vrije slag van koppelingpedaal afstellen

16 812

Koppelingpedaal verwijderen en monteren

16 814

Koppelingkabel compleet verwijderen en monteren

16 114

x
x

x

x

x

x

dta

16 713

alleen voor
Taunus

x

un
u

16 114

vervat in
werknummer

x

ww

w.

for

x
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TAUNUS: HOOFDSTUK 16-8

i
VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

WERKNUMMERS - INHOUD B

beschreven

Versnel 1 ingsbak
-

16 202 4 Synchroniseerringen vervangen (alle)
(versnellingsbak uitgebouwd)

-

16 114 5 Versnellingsbak van motor afnemen en weer
monteren (motor en versnellingsbak uitgebouwd)

-

16 115 5 Versnellingsbak verwisselen
(versnellingsbak uitgebouwd)

vervat in
werknummer

Escort '75 Capri II

-

x

x

x

16 118 8

x

x

x

16 114

x

x

x

x

x

x

16 114

16 118 8 Versnellingsbak demonteren en monteren
(versnel( ingsbak uitgebouwd) ' A' -versnel) ingsbak
'B' -versnellingsbak
' C ' -versnel l ingsbak

x
x
x

x

16 134 4 Prise-astoplager vervangen (motor of versnellingsbak uitgebouwd)
' A ' -versnel l ingsbak
'B' -versnellingsbak
' C ' -versnellingsbak

x
x
x

x

16 144 4 Prise-aso) iekeerrinq vervangen
(motor of versnellingsbak uitgebouwd)

dta

Granada

16 118 8

un
u

16 176 4 Snelheidsmeterwormwiel vervangen
(versnel) ingsbakstaartstuk uitgebouwd)

geldt bij bepaalde werknummers ook voor deze modellen

s.n
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Versnellingsbak/koppeling

x

x

-

16 118 8

x

x

x

16 146 5 Prise-askogellager vervangen
(versnellingsbakhoofdas uitgebouwd)

-

16 118 8

x

x

x

16 162 4 Versnel I ingsbakstaartstuk afnemen en weer
monteren (versnellingsbak uitgebouwd)

-

16 118 8

x

x

x

16 164

x
x
x

Staartstukol iekeerring vervangen

-

16 164

x

x

x

Koppel ingdrukgroep uit- en inbouwen

-

16 724 4

x

x

x

16 724 4 Koppelingdrukgroep uit- en inbouwen
(motor of versnellingsbak uitgebouwd)

x

x

x

x

16 756 4 Koppelingvoeringen vervangen
(koppelingplaat uitgebouwd)

x

x

x

x

16 784 4 Koppel inghuis afnemen en weer monteren
(versnellingsbak uitgebouwd)

-

16 118 8

x

x

x

16 872

-

16 814

x

x

x

-

16 118 8

x

x

x

16 166

for

Staartstuklagerbus vervangen ' A ' -versnellingsbak
'B' -versnellingsbak
' C ' -versnellingsbak

x
x

Koppeling

w.

16 724

Rubber hoes van koppel ingvork vervangen

ww

16 876 4 Koppel ingdruklager vervangen
(motor of versnellingsbak uitgebouwd)
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TAUNUS: HOOFDSTUK 16-9

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 114 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN
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16 114 VERSNELLINGSBAK UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Sleutel voor kap van versnellingshandel
Sleutel voor aftapplug

G2-7220
16-005

Uitbouwen

2. Verwijder bij Ghia- en S-modellen ook de versnellingshandelknop (een contramoer), zie fig. 6, neem
de console van de tunnel en maak de draad van de
klok los.

un
u

1. Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug en maak de massakabel van de accu los.

dta

Fig. 6 Knop van versnellingshandel verwijderen

for

3. Verwijder het versnellingshandel. Schuif de manchet
terug en maak de draad los van de schakelaar voor de
achteruitrijlamp, evenals het terugtrekrubber voor
het versnellingshandel, dat om de schakelaar zit.
Ontborg de kap van het kogelgewricht van het handel en draai de kap vervolgens met gereedschap G27220 los, zie fig. 7. Verwijder nu het versnellingshandel.

w.

Fig. 7 Kap van versnéll ingshandelkogel met gereedschap G2-7220 losdraaien

ww

4. Maak de cardanas los van de pignonflens en de tussenlagersteun van de wagenbodem, zie fig. 8. Trek de
complete cardanas uit het versnellingsbakstaartstuk.
O,-n olieverlies te voorkomen, moet het staartstuk met
een dop of het schuifstuk van een oude kruiskoppeling
op de hoofdas worden afgesloten; deze dop, resp. het
oude schuifstuk moet vrij van bramen en volkomen
schoon zijn om beschadiging van de oliekeerring in
het staartstuk te voorkomen.

November 1975

Fig. 8 Bevestiging van cardanas - Pignonflens en tussenlager

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-10

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 114 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN

s.n
l

5. Maak de kabel van de startmotor los en verwijder de
startmotor (twee resp. drie bouten).

7. Maak de dwarsbalk onder de versnellingsbak los van
de wagenbodem en de versnellingsbak (vijf bouten).

un
u

6. Stel de koppelingkabel terug en maak deze los van
de koppel ingvork, zie fig. 9.

Fig. 9 Koppelingkabel uit koppel ingvork loshaken

dta

8. Maak de snelheidsmeterkabel los van het tandwieltje
(een borgveer), zie fig. 10 en verwijder het deksel
van de onderzijde van het koppel inghuis (twee
bouten).

for

9. Demonteer de zes bevestigingsbouten van de versnellingsbak op de motor.

Fig. 10 Borgveer - Snelheidsmeterkabel

w.

10. Verwijder de versnellingsbak voorzichtig van onder
de wagen.

ww

Om bij motoren met bovenliggende nokkenas te
voorkomen dat de uitlaatpijp moet worden losgemaakt, moet de versnellingsbak 90°, met de koppelingvork omlaag, worden gedraaid en boven de
uitlaatpijp worden weggenomen, waarna u de bak
laat zakken en naar voren onder de wagen uitneemt.

11. Om te voorkomen dat de koppel ingvork bij het
inbouwen van de versnellingsbak los schiet, moet de
vork met draad aan het koppel inghuis worden vastgebonden, zie f ig. 11.
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Fig. 11 Koppel ingvork voor inbouw vastbinden

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-11

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 114 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN

s.n
l

Inbouwen
12. Voordat de versnellingsbak wordt ingebouwd, moet
worden gecontroleerd of de tussenplaat van de motor
en de centreerbusjes goed op hun plaats zitten,
zie fig. 12.

Fig. 12 Goede ligging van motortussenplaat controleren

dta

14. Monteer het deksel onder het koppel inghuis en
sluit de snelheidsmeterkabel aan.

un
u

13. Smeer de spiebanen van de prise-as spaarzaam met
vet en breng de versnellingsbak in omgekeerde
volgorde van uitbouwen op zijn plaats (let bij de
motor met bovenliggende nokkenas op hetgeen in
punt 10 werd beschreven). Monteer de bevestigingsbouten van de versnellingsbak op de motor en zet
deze vast.

for

15. Monteer de dwarsbalk onder de versnellingsbak en
de wagenbodem, zie fig. 13. Zet de bouten vast
met het voorgeschreven aantrekkoppel.

Fig. 13 Dwarsbalk voor versnellingsbak

ww

w.

16. Verwijder de draad waarmee de koppel ingvork werd
vastgebonden. Sluit de koppelingkabel op de vork
aan en monteer de stofkap. Stel de vrije slag van
het koppel ingpedaal af zoals in werknummer 16 713
is beschreven, zie fig. 14.

17. Monteer de startmotor en sluit de kabel aan.
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Fig. 14 Vrije slag van koppel ingpedaal - Afstelling
A=23- 31 mm

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-12

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

18. Verwijder de dop of het schuifstuk van de hoofdas
en monteer de complete cardanas. Monteer de
tussenlagersteun samen met de eventueel bij demontage aangetroffen vulplaten los onder de wagenbodem; sluit de cardanas aan op de pignonflens en
trek de bouten aán met het voorgeschreven aantrekkoppel..

un
u

Breng het tussenlager vervolgens evenwijdig t. o. v.
de cardanas in lijn en zorg dat de tussenlagersteun
niet op spanning staat; zet dan de bouten vast met
het voorgeschreven aantrekkoppel, zie fig. 15.

s.n
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16 114 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN .

Fig. 15 Bevestiging van cardanas - Pignonflens en
tussenlager

dta

19. Plaats het versnellingshandel in de versnellingsbak.
Draai de kap voor het kogelgewricht van het
handel met gereedschap G2-7220 vast, zie fig. 16.
Borg de kap en monteer de manchet.

Fig. 16 Kap van versnel l ingshandelkogel met gereedschap G2-7220 vastzetten

w.

for

20. Monteer (indien aanwezig) de console en de knop
van het versnellingshandel.

21. Haak het terugtrekrubber voor het handel van
onderen af over de schakelaar voor de achteruitrijlampen en sluit de draad aan op de schakelaar,
iie f ig. 17.
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22. Controleer het oliepeil in de versnellingsbak
(gereedschap 16-005) en vul zonodig olie bij.

23. Sluit de massakabel van de accu aan.
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Fig. 17 Kabel van achteruitrijlamp aansluiten
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VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 172 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN
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16 172 SNELHEIDSMETERTANDWIEL VERWIJDEREN EN
MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Sleutel voor aftapplug

:

16-005

Verwijderen
1. Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug.

3. Verwijder de borgveer van de snelheidsmeterkabel
en maak de kabel los, zie fig. 19

Fig. 18 Motorsteun

for

dta

4. Verwijder het snelheidsmetertandwiel, zie fig. 20.

un
u

2. Verwijder de achterste motorsteun (vier bouten),
zie fig. 18.

Fig. 19 Borgring van snelheidsmeterkabel verwijderen
(' B' - versnellingsbak)

Monteren

w.

5. Plaats het snelheidsmetertandwiel in de versnellingsbak.
6. Sluit de snelheidsmeterkabel aan, zie fig. 19.

7. Monteer de achterste motorsteun en zet de bouten
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast, zie
fig. 18.

ww

8. Controleer het oliepeil in de versnellingsbak met
speciaal gereedschap 16-005 en vul zonodig bij met
de voorgeschreven olie.

November 1975

Fig. 20 Snelheidsmetertandwiel ( ' B' -versnellingsbak)

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-14

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING
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16 713

16 713 VRIJE SLAG VAN KOPPELINGPEDAAL
AFSTELLEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

1. Draai de contramoer van de ,stelmoer los of trek, al naar gelang de uitvoering, de buitenmantel van de koppel ingkabel uit de zeskante uitsparing en draai de stelmoer vervolgens zover tot het koppelingpedaal over de onder 'A'
genoemde afstand kan worden opgelicht.
2. Draai de contramoer vast of schuif de buitenmantel van de kabel weer in de zeskante uitsparing.

ww

w.

for

dta

un
u

3. Trap het koppelingpedaal meerdere malen in en controleer de afstelling; herhaal zonodig de hier beschreven
bewerkingen om de afstelling te corrigeren.

Fig. 21 Vrije slag van koppelingpedaal - Afstelling
A=23-31mm
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VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 812

s.n
l

16 812 KOPPELINGPEDAAL VERWIJDEREN EN
MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen
1

un
u

L Verwijder de bekledingplaat onder het instrumentenbord.
2. Stel de koppelingkabel aan de onderzijde met de
stelmoer terug, trek de kabel bij het pedaal omhoog
en neem de scharnierpen er uit, zie fig. 22.
3. Maak de veer van het koppelingpedaal los, zie
fig. 23.
4. Verwijder de borgveer, de sluitring en de verende
ring van het pedaalasje, zie fig. 24. Schuif het
koppelingpedaal zijdelings van het asje af.
5. Druk het lagerbusje met de hand uit het koppel ingpedaal.

dta

Fig. 22 Bevestigingsbout van koppel ingkabel

Monteren

6. Druk het lagerbusje in het koppel ingpedaal en smeer
het spaarzaam met vet.

for

7. Schuif het koppelingpedaal op het asje en houd het
asje daarbij aan het andere uiteinde tegen, zodat
het niet verschuift. Monteer de verende ring, de
sluitring en de borgveer op het pedaalasje, zie
fig. 24.

Fig. 23 Veer van koppelingpedaal uithaken

8. Monteer de veer voor het koppelingpedaal.

9. Schuif het oog van de koppelingkabel door het
kunststof lagertje, schuif de scharnierpen door het
oog en druk de kabel vervolgens vast in het lagertje.

w.

10. Monteer de bekledingplaat onder het instrumentenbord.

ww

11. Stel de vrije slag van het koppelingpedaal af zoals
in werknummer 16 713 is beschreven.
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Fig. 24 Borgveer van pedaalas
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16 814 KOPPELINGKABEL COMPLEET VERWIJDEREN
EN MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

i

un
u

1. Stel de koppel ingkabel met de stelmoer aan het onderste uiteinde terug en trek de manchet uit het
koppel inghuis; trek de koppeling los van de vork en
let er daarbij op dat het druklager niet uit de vork
losschiet. Schuif de manchet van de kabel af, zie
fig. 25.

s.n
l

16 814

2. Verwijder de bekledingplaat onder het dashboard.
3. Trek de koppelingkabel bij het pedaal omhoog en
verwijder de scharnierpen, zie fig. 26.

Fig. 26 Bevestigingsbout van koppel ingkabel

w.

for

dta

4. Verwijder de complete koppel ingkabel.

Fig. 25 Koppelingkabel uit koppelingvork loshaken

Monteren

ww

5. Schuif het oog van de koppelingkabel door het
kunstof lagertje, monteer de scharnierpen en druk de
kabel dan vast in het lagertje.

6. Monteer de bekledingplaat onder het dashboard.
7. Schuif de manchet op de koppelingkabel, sluit de
koppel ingkabel aan op de koppel ingvork en druk de
manchet met de klemveer in het koppel inghuis.

8. Stel de vrije slag van het koppelingpedaal af zoals
in werknummer 16 713 is beschreven, zie fig. 27.
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Fig. 27 Vrije slag van koppelingpedaal - Afstelling
A = 23 - 31 mm

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-17
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Fig. 28
1 = Geleidehuls
2 0-ring
3 = Afdïchtrin g
4 = Afsluitplug
5 = Versnelt in9sbakdekse1
6 = Pakking
7 = Schakelvork, 3e 4e versn.
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14
8 = Schakeltuimelaar,
achteruit
15
9 = Schakelvinger
16
17
10 = Holle borgpen
18
11 = Schakel9rendeiplaat
12 = Schakelvork, le/2e verst.), 19
20
13 = Schakelvorkas

= Afsluitplug
= Afdichtrin 5
= Pakking
= Versnel I in9sbakstaartstuk
= Handelkno p
= Contramoer
= Versnellingshandel, compI.

= Versnel l in9sbakhuis
= Schroefplug
= Veer
= Arreteerstift voor schakelvorkas
iu
25 = 01ievulpg
26 = Blinde plug

21
22
23
24

27 = Afsluitkapje
j
28 = Snel he idsmetertandw iel
29 = Pakking
30 = U-vormige borg
31 = Lagerbus
32 = 01 iekeerring
33 Staartstukdeksel
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Fig. 29

1
2
3
4
5
6
7
8

= Borgveer
= Synchroniseerring
= Synchroniseernaaf, 3e/4e versn.
= Synchroniseerring
= Derde versnellingstandwiel
= Prise-aslager
= Prise-as en naaldlager
= Hoofdas
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9
10
11
12
13
14
15
16

= Tweede versnellingstandwiel
= Sync hronaaf , le/2e versnelling
= Eerste versnel! ingstandw iel
= Olieschepring
= Hoofdaslager
= Snelheidsmeterwormwiel
= Achteruittandwiel
= Afstandsbus

17
18
19
20
21
22

= Achteruitas
= Torentandwielstel
= Afstandsring
= Lagernaalden (21 stuks)
= Drukring
= Secundaire as

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-20
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16 118 8 VERSNELLINGSBAK DEMONTEREN EN
MONTEREN
(versnellingsbak uitgebouwd)
BENODIGD GEREEDSCHAP:

un
u

Dummy secundaire as
16-004
Trekker voor ol iekeerring in versnell ingsbakstaartstuk
16-007
Montagesteun voor versnellingsbak ... 16-009/16-010
Staartstuklagertrekker
G2-7041-A
Montagestempel voor staartstuklager
G2-7041-B
Montagestempel voor staartstukoliekeerring G2-7657-B
Drevel voor demontage van achteruittandwielas
G3-7140
Steunplaat voor het aftrekken van hoofdaslager en eerste versnellingstandwiel
G2-7025

s.n
l
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Versnellingsbak demonteren

Fig. 30 Koppel ingdruklager en koppel ingvork
verwijderen

1. Verwijder het koppel ingdruklager samen met de
koppel ingvork, zie fig. 30.

dta

2. Voor verdere demontage moet de versnellingsbak met
speciaal gereedschap 16-009, resp. 16-010 in de
montagestandaard worden geplaatst, zie fig. 31.

3. Verwijder het versnellingsbakdeksel (acht bouten).

Fig. 31 Versnellingsbak met speciaal gereedschap
16-009 in standaard vastzetten

w.

for

4. Kantel de versnellingsbak voorzichtig een halve
slag (180°) en laat de olie uitlekken; draai de versnellingsbak vervolgens terug in zijn normale stand.

ww

5. Steek een schroevedraaier door de opening voor het
versnellingshandel en druk het achterste deksel uit
het staartstuk.

6. Draai de opsluitbout uit de zijwand van de versnellingsbak en neem de veer en de arreteerstift voor de
schakelvergrendeling met een staafmagneetje uit de
bak, zie fig. 32.
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Fig. 32 Opsluitplug van schakelvergrendeling
verwijderen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-21
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7. Verwijder de plug uit de achterzijde van het versnelI ingsbakhuis en tik met een passende drevel door deze
opening de holle borgpen uit de schakelgrendelplaat.

8. Tik de holle borgpen uit de schakelvinger en de
schakelvorkas en trek de schakelvorkas vervolgens naar
achteren uit de bak, zie fig. 33.

un
u

Neem de beide schakelvorken, de schakelgrendelplaat
de de schakelvinger uit de bak.

dta

Fig. 33 Schakelvorkas uit schakelvinger trekken

Fig. 34 Oliekeerring met speciaal gereedschap 16verwijderen

ww

w.
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9. Verwijder de oliekeerring met speciaal gereedschap
16-007 uit het staartstuk, zie fig. 34.

10. Verwijder de staartstuklagerbus met speciaal gereedschap G2-7041-A, zie fig. 35.
De ol iekeerring of de lagerbus van het staartstuk
kunnen alleen worden verwisseld wanneer het complete staartstuk met hoofdas is ingebouwd.
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Fig. 35 Staartstuklager met speciaal gereedschap
G2-7041-A uittrekken

TAUNUS: HOOFDSTUK
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11. Verwijder de vier bevestigingsbouten van het staartstuk. Trek het staartstuk los van de versnellingsbak
en draai het zo dat de uitsparing in de rand van het
huis voor de secundaire as komt te liggen.

12. Tik de secundaire as met speciaal gereedschap 16004 van voren naar achteren, zie fig. 36. Laat het
complete torentandwielstel op de bodem zakken.

De dummy secundaire as moet constant in contact
blijven met de secundaire as, zodat de lagernaalden
niet van hun plaats vallen.

Fig. 36 Secundaire as met speciaal gereedschap 16-004
verwijderen

dta

C
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Fig. 37 Compleet staartstuk verwijderen

w.

for

13. Neem het staartstuk, compleet met de hoofdasgroep
uit het huis, zie fig. 37.

ww

14. Verwijder de geleidehuls voor het koppelingdruklager (vier bouten), zie fig. 38. Neem vervolgens
de prise-as, samen met het naaldlager, uit het huis.

15. Licht het torentandwielstel, samen met de dummyas en de twee drukringen uit het huis.
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Fig. 38 Druklagergeleidehuls verwijderen
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16. Verwijder de achteruittandwielas met speciaal gereedschap G3-7140. Als dit gereedschap niet
beschikbaar is, draait u een M8 x 60 mm bout, met
daarop een moer, een ring en'een bus in de achteruittandwielas. Trek dan de as uit ' het huis door de
moer aan te draaien.

Fig. 39 Achteruittandwiel verwijderen

for

dta

17. Verwijder de borgveer uit de scharnierpen voor de
schakeltuimelaar voor de achteruit en verwijder
deze tuimelaar.

Fig. 40 Afsluitkapje van snelheidsmetertandwiel
verwijderen

w.

18. Verwijder het afsluitkapje voor de snelheidsmeteraandrijving uit het staartstuk en neem het snelheidsmetertandwiel er uit.

ww

Demontage van de hoofdas

19. Licht de borgveer voor de hoofdas uit de groef in
het staartstuk, zie fig. 41 en klop de complete
hoofdas met een koperen hamer uit het staartstuk.
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Fig. 41 Borgveer van hoofdaslager losmaken

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-24
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20. Verwijder de borgveer voor de synchronaaf voor de
derde/vierde versnelling en schuif de complete
synchro, samen met het derde versnellingstandwiel,
met de hand van de as, zie fig. 42.

s.n
l
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21. Verwijder de borgveer voor het hoofdaslager; leg het
gereedschap G2-7025 achter het naar voren gekeerde
vlak van het eerste versnellingstandwiel en pers dit
tandwiel, compleet met olieschepring, het hoofdaslager en het snelheidsmeterwormwiel van de as.

Fig. 42 Borgveer van synchronaaf voor derde/vierde
versnelling verwijderen

Fig. 43 Hoofdaslager met gereedschap G2-7025 afpersen

ww

w.

22. Verwijder de borgveer voor de synchronaaf voor de
eerste/tweede versnelling en schuif de complete
synchro met de hand van de as, zie fig. 43

23. Neem het tweede versnellingstandwiel van de as
(de drukring vormt een geheel met de hoofdas),
zie fig. 44.
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Fig. 44 Tweede versnellingstandwiel afnemen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16- 25
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24. Demonteer beide synchro ' s door de schakelmoffen er
af te schuiven, waarna de synchroniseerspieën en
veren kunnen worden verwijderd, zie fig. 45.
Montage van de hoofdas
Reinig alle onderdelen zorgvuldig, controleer of zij nog
bruikbaar zijn en smeer alle onderdelen voor montage
dun in met de voorgeschreven versnelt ingsbakol ie.

D16-24
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Bij montage van nieuwe onderdelen (tandwielen, synchronaven of schakelmoffen) moeten de betreffende loop- en
drukvlakken van de tandwielen en de spiebanen met vet
volgens specificatie S-MIC 4505 A worden gesmeerd.
De conussen van de synchroniseerringen en de loopvlakken van de hoofdas moeten met vet S-MIC 4504 A worden
ingevet.

s.n
l
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Fig. 45 Synchro, gedemonteerd

for

25. Monteer de synchroniseerspieën en monteer de veren
in t.o.v. elkaar verdraaide stand, waarbij een uiteinde van elke veer in dezelfde synchroniseerspie
komt te liggen, zie fig. 46. Monteer de schakelmoffen overeenkomstig de merktekens op de mof en
de synchronaaf.
De merkgroef op de buitenomtrek van de schakelmof
moet naar het derde versnellingstandwiel gekeerd
komen te zitten.
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w.

Fig. 46 Stand van synchroniseerveren t.o.v. elkaar

26. Schuif het tweede versnellingstandwiel met de
synchro tot de drukring op de hoofdas, zie fig. 47
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Fig. 47 Tweede versnellingstandwiel monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-26

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

27. Schuif de synchro voor de eerste/tweede versnelling
op de hoofdas, met de groef voor de schakelvork
naar achteren gekeerd en monteer de borgveer, zie
fig. 48.
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28. Schuif het eerste versnellingstandwiel, samen met
de synchroniseerring en de ol ieschepring (met de
oliegroef naar het tandwiel gekeerd) op de hoofdas.

s.n
l
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Voorbeeld
Totale hoogte
Lagerbreedte

-

17,98 mm
15,92 mm
2,06 mm

for

Te monteren borgveer

Fig. 48 Synchro voor eerste/tweede versnelling, met
schakelkraag naar achteren gekeerd, monteren

dta

29. Bepaal de dikte voor de borgveer die voor het hoofd' askogellager in de groef van het staartstuk moet
worden gemonteerd. Wanneer een nieuw kogellager
of een nieuw staartstuk wordt gemonteerd, moet de
dikte van deze borgveer als volgt worden bepaald:
leg een borgveer in de groef van het staartstuk en
druk de veer naar buiten tot hij stuit. Meet nu met
een dieptemaat nauwkeurig de afstand tussen de
aanslag voor het kogellager en de bovenzijde van
de borgveer (de totale hoogte). Meet de breedte
van het te monteren kogellager en trek deze maat
af van de totale hoogte, zie fig. 49. De aldus
verkregen maat is de dikte van de borgveer.

Fig. 49 Dikte van borgveer in staartstuk bepalen

w.

Kies een borgveer van deze dikte uit de beschikbare reeks (zie Onderdelenboek). Nadat de borgveer is gemonteerd, mag er geen axiale speling
meer aanwezig zijn.
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30. Smeer de lagerzetel van de hoofdas met Multipurpose vet, haak de gekozen borgveer los over de
as en pers het kogellager er op.

31. Pers het snelheidsmeterwormwiel op de as overeenkomstig de opgegeven afstand tussen kogellager en
snelheidsmeterwormwiel, zie fig. 50.
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Fig. 50 Snelheidsmeterwormwiel - Montageafstand 'A'
Bij 'A'-versnellingsbak: 51,2 mm
Bij 'B' -versnellingsbak: 49,25 mm
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32. Schuif het derde versnelt ingstandwiel met de schakelvertanding naar voren gekeerd op de hoofdas, zie
fig. 51. Monteer de synchroniseerring.

dta

Fig. 51 Derde versnellingstandwiel monteren
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33. Schuif de complete synchro voor de derde/vierde
versnelling, met de brede kraag naar voren gekeerd,
op de hoofdas en monteer de borgveer, zie fig. 52.
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Fig. 52 Borgveer voor synchronaaf van derde/vierde
versnelling monteren

34. Verwarm het staartstuk in heet water en monteer de
hoofdas. Monteer de te voren los op de as gehangen
borgveer in de groef van het staartstuk, zie fig. 53.
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Fig. 53 Borgveer van staartstuk monteren
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Demontage en montage van prise-as en torentandwielstel
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35. Verwijder de borgveer van het prise-aslager en pers
het lager van de as, zie fig. 54.

Fig. 54 Prise-askogellager afpersen

36. Smeer de kogellagerzetel op de prise-as in met
Multi-puurpose vet en pers het lager er op. Monteer
de borgveer.
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37. Licht de ol iekeerring met een schroevedraaier uit de
geleidehuls.

B16-5

Fig. 55 Oliekeerring en druklagergeleidehuls
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38. Monteer een nieuwe ol iekeerring met behulp van een
passende stempel in de geleidehuls; de keerringlip
moet naar het versnellingsbakhuis zijn gekeerd, zie
fig. 55. Smeer de lip van de oliekeerring met
Multi-purpose vet.

39. Neem de dummy secundaire as uit het torentandwiel. stel en verwijder uit beide uiteinden van het tandwielstel de 21 lagernaalden en de afstandsringen,
zie fig. 56.
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TC/16/30

Fig. 56 Torentandwielstel met secundaire as, lagernaalden
en afstandsringen
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Montage van de versnellingsbak

Reinig alle onderdelen zorgvuldig en smeer ze voor montage spaarzaam in met de voorgeschreven versnellingsbakolie.
Van alle bouten die in doorgeboorde gaten kommen te
zitten, moet de schroefdraad met vloeibare pakking
worden ingesmeerd.

s.n
l

40. Montage van het torentandwielstel: schuif de dummy
secundaire as in het tandwielstel. Vul de ruimte
tussen de as en boring in het tandwielstel met
Multi-purpose vet en schuif aan elk uiteinde een afstandsring, 21 lagernaalden en een tweede afstandsring er in, zie fig. 57.

Fig. 57 Torentandwielstel met afstandsringen en
lagernaalden

for
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41. Schuif de tuimelaar voor de achteruit op de scharnierpen en monteer de borgveer. Plaats het achteruittandwiel, met de kraag naar achteren gekeerd, in de
tuimelaar en houd het tandwiel in lijn met de boring
voor de as. Smeer de achteruittandwielas met Multipurpose vet en klop de as met een koperen hamer in
het huis, zie fig. 58.

w.

Fig. 58 Achteruittandwiel monteren
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42. Plak de drukringen voor het torentandwielstel met
vet op hun plaats voor de gaten waar de as in komt.

43. Laat het torentandwielstel voorzichtig in het huis
zakken. Let er daarbij op dat de drukringen niet
worden verschoven, zie fig. 59. Schuif de drukringen
zo op hun plaats dat de lippen tegen de borsten in
het huis aanliggen.
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Fig. 59 Torentandwielstel monteren
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44. Druk de prise-as samen met het kogellager, zo ver in
het huis dat de grote borgveer in de groef van het
kogellager tegen het huis stuit, zie fig. 60.
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Fig. 60 Prise-as in het huis schuiven
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45. Monteer de koppel inggeleidehuls samen met de
nieuwe oliekeerring. Smeer de bouten in met vloeibare pakking en monteer deze, zie fig. 61.
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46. Smeer het naaldlager met olie en plaats het in de
boring van het prise-astandwiel: plaats de synchroniseerring op de conus van het prise-astandwiel.
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47. Schuif het versnellingsbakstaartstuk, samen met de
hoofdasgroep in het huis en draai het staartstuk
daarbij zodanig dat de secundaire as kan worden
gemonteerd, zie fig. 62.

r^

Fig. 61 Druklagergeleidehuls monteren
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Plak de nieuwe pakking met vet op de flens, om
beschadiging van de pakking te voorkomen.
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TC /16/50

Fig. 62 Boring voor secundaire as
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Fig. 63 Secundaire as monteren
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49. Steek de secundaire as van achteren af in het huis
en zorg er voor dat deze constant in contact blijft
met de dummy secundaire as; klop de secundaire as
nu met een koperen hamer op zijn plaats, tot hij
vlak ligt met de voorzijde van het huis.
Nadat de secundaire as is gemonteerd, moet het
vlak op het achterste uiteinde horizontaal liggen,
zie fig. 63.
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48. Draai de versnellingsbak voorzichtig 180° in de standaard om het torentandwielstel in aangrijping te
brengen met de tandwielen op de hoofdas en de priseas. Let er op dat de beide drukringen goed op hun
plaats liggen.

50. Draai het staartstuk in zijn normale stand, smeer de
bouten in met vloeibare pakking en zet ze vast.

for

T U16/42

Fig. 64 Lagerbus in staartstuk monteren met speciaal
gereedschap G2-7041- B
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51. Monteer de lagerbus in het staartstuk m. b. v.
speciaal gereedschap G2-7041-B, zie fig. 64.
Na montage moet de uitsparing in de rand van de
lagerbus in lijn liggen met de groef in het staartstuk.

52. Monteer de ol iekeerring in het staartstuk m. b. v.
speciaal gereedschap G2-7657-B, zie fig. 65; smeer
de oliekeerring in met Multi-purpose vet.
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TC/16/43

Fig. 65 OI iekeerring met speciaal gereedschap G2-7657B monteren
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53. Monteer het snel he idsmetertandwiel en het opsluitkapje, na dit met vloeibare pakking te hebben ingesmeerd.
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54. Monteer de schakelgrendelplaat en borg deze met
een nieuwe holle borgpen. Smeer een nieuwe afsluitplug voor de achterwand van de versnellingsbak
in met vloeibare pakking en monteer de plug.

Fig. 66 Schakelvorkas monteren

for
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55. Plaats de beide schakelvorken en de schakelvinger
in de bak. Schuif de schakelvorkas van achteren af
in het huis. Monteer een nieuwe holle borgpen in
de schakelvorkas en de schakelvinger, zie fig. 66.

56. Schuif de arreteerstift voor de schakelvorkas en de
veer in de boring in de zijwand van de bak en
monteer de opsluitplug.

TC/16/59N
Fig. 67 Deksel voor schakelvorkas monteren

w.

57. Plaats het achterste deksel in het staartstuk en borg
het deksel door drie gelijkmatig over de omtrek
verdeelde centerpunten, zie fig. 67.
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58. Monteer het versnellingsbakdeksel, zie fig. 68.

59. Neem de versnellingsbak uit de montagestandaard,
monteer het koppel ingdruklager en de koppel ingvork.
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Fig. 68 Staartstukdeksel monteren
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Fig. 69
1 = Geleidehuls
2 = 0-ring
3 = Afdichtring
4=Afsluitplug
5 = Versnel l ingsbakdeksel
6 = Pakking
7 = Schakelvorkas, 3e 4e
versnelling
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8 = Schakeltuimelaar voor
achteruit
9 = Schakelvinger
10 = Holle borgpen
11 = Schakelgrendelplaat
12 = Schakelvork, 1e 2e
versnelling
13 = Schakelvorkas

14
15
16
17
18
19
20

= Afsluitplug
= Afdichtring
= Pakking
= Versnellingsbakstaartstuk
= Handelknop
= Contramoer
= Versnellingshandel,
compleet

21
22
23
24

= Versnellingsbakhuis
= Schroefplug
= Veer
= Arreteerstift voor Schakelvorkas
25 = Ol ievulP5
lu
26 = Blinde plug
27 = Opsluitkapje

28
29
30
31
32
33

= Snel heidsmetertandw ie 1
Afdichtring9
= U-vormige borg
= Lagerbus
= 01 iekeerring
= Staartstukdeksel

Fig. 70
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1
2
3
4
5

= Toplager voor prise-as
= Borgveer, groot
= Borgveer, klein
= Kogellager met groef
= Prise-as
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6
7
8
9
10

= Naaldla9er
= SYnchroniseerring ^ 3e/4e versn.
= Synchroniseerveer
= Borgveer
= SYnchronaaf, 33e/4e versn.

11
12
13
14
15

— Derde versnel lin9tandwiel
s
= Drukringg
= Borgveer
= Opsluitring
= Tweede versnellingstandwiel

16 = Borgveer
17 = Synchroniseerring, le/2e
versnelling
18 = Lagernaalden 19 stuks)
19 = Hoofdas met synchro, le/2e
versnelling
20 = Torentandwielstel
21 = Afstandsring
22 = Afstandsbus
23 = Achteruittandwiel
24 = Achteruittandwielas
25 = Secundaire as
26 = Eerste versnellingstandwiel
27 = Ol ieschePris 9
28 = Kogellager
29 = Borgveer
30 = Borgveer

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 118 8 VERSNELLINGSBAK DEMONTEREN EN
MONTEREN
(Versnellingsbak uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:

un
u

16-002
Dummy secundaire as
Trekker voor ol iekeerring in versnellingsbakstaartstuk
16-006
16-009/16-010
Montagesteun voor versnellingsbak
Staartstuklagertrekker
G3-7041-A
Montagestempel voor staartstuklager
G3-7041-B
Montagestempel voor staartstukol iekeerring G3-7657-B1
Drevel voor demontage van achteruittandwielas
G3-7140

s.n
l
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Fig. 71 Borgveer van tweede versnellingstandwiel
verwijderen

dta

Demontage van de versnellingsbak

Ten opzichte van de ' A'-versnellingsbak heeft deze versnellingsbak (voor zover het revisie en afstelling betreft)
de volgende verschillen:

1. Het tweede versnellingstandwiel kan, na het verwijderen van de borgveer en de drukring, van de hoofdas
worden afgetrokken, zie fig. 71.

Fig. 72 Hoofdaskogellager afpersen

ww

w.

for

2. Het hoofdaslager en het snel heidsmeterwormwiel
kunnen, in tegenstelling tot de 'A'-versnellingsbak,
zonder speciaal gereedschap van de as worden geperst,
zie fig. 72. (Verwijder wel eerst de schakelmof van
de synchronaaf voor de eerste/tweede versnelling, door
deze er naar voren af te schuiven.)

3. De synchronaaf voor de eerste/tweede versnelling en
de hoofdas vormen een geheel en mogen daarom niet
uit elkaar worden genomen, zie fig. 73.

November 1975

Fig. 73 Hoofdas met synchronaaf van eerste/tweede
versnel) ing

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-37
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Montage van de' versnellingsbak
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u

4. Plaats de schakeltuimelaar voor de achteruit, samen
met de veer, op de scharnierpen en monteer de borgveer. Zet het achteruittandwiel, met de lange borst
naar achteren gekeerd, in de schakeltuimelaar en
houd de boring van het tandwiel in lijn met de boring
in het huis. Smeer de achteruittandwielas met Multipurpose vet en klop de as met een koperen hamer in
het huis, zie fig. 74.

Fig. 74 Achteruittandwiel

Fig. 75 Torentandwiélstel, onderdelen

w.

for

dta

5. Let er bij montage van het torentandwielstel op, dat
bij deze versnellingsbak ook de afstandsbus in het
torentandwielstel moet worden gezet en dat er aan elk
uiteinde 19 lagernaalden komen te zitten. Daarbij
moeten de lange lagernaalden in het achterste uiteinde
van het tandwielstel komen te zitten en de dikke afstandsringen aan beide uiteinden aan de buitenzijde,
zie fig. 75.

ww

6. Steek de secundaire as van achteren af in het huis en
zorg er voor dat de as constant in contact blijft met
de dummy as; klop de secundaire as met een koperen
hamer op zijn plaats, tot het voorste uiteinde gelijk
ligt met de buitenzijde van de bakwand. De platte
kant op het achterste uiteinde van de as moet t. o. v.
het versnel I ingsbakhuis horizontaal liggen, zie fig. 76.

Alle andere reparatiewerkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke speciale gereedschappen zijn gelijk aan die
welke voor de 'A'-versnellingsbak zijn beschreven.

November 1975

Fig. 76 Secundaire as monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-38
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Fig. 77
1 = Versnellingsbakdeksel
2 = Pakking
3 = Schakeltuimelaar, achteruit
4 = Holle borgpen
5 = Schakelvork, 3e 4e versnelling
6 = Paspen

ww
w

.fo
rd

tau
nu
s.n
l

oo

7
8
9
10
11
12

= Drukveer
= Arreteerkogel voor schakelvorkas
= Schakelvork, le 2e versnelling
= Schakelvorkstangetje
= Schakelvinger
= Holle borgpen

13
14
15
16
17
18

= Schakelgrendelplaat
= Schakelvorkas
= Versnellingshandel, compleet
= Contramoer
= Handelknop
= 01 iekeerrin 9

TC/16/95N2

19 = Pakking
20 = 01 iekeerrin 9
21 = Versne I I i n9sbakstaartstuk
22 = Achteruitrijlampschakelaar
23 = Staartstukdeksel
24 = 01 iekeerrin 9
25 = Lagerbus
26 = Geleidehuls
27 = Pakking
28 = Ol iekeerrin 9
29 = Snelheidsmetertandwiel
30 = Afsluitkapje voor snelheidsmeteraandrijving
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TC/16/96N1

Fig. 78
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C

1 = SYnchroniseerrin g
2 = Synchroniseernaaf, 3e 4e versn.
3 = Derde versnelt in9standwiel
4 Tweede versnelt ingstandwiel
5 = Synchroniseernaaf, le/2e versn.
6 = Borgveer

7
8
9
10
11

= Prise-aslager
= Prise-as
= Naaldla9er
= Hoofdas
= Spiekogel voor snelheidsmeterwormwiel

12 = Hoofdaslager
13 = Snelheidsmeterwormwiel
14 = Eerste versnellingstandwiel
15 = 41 ieschePris 9
16 = Torentandwielstel
17 = Afstandsring

18 = Lagernaalden (20 stuks)
19 = Secundaire as
20 = Drukren 9
21 = Achteruittandwiel
22 Achteruittandwielas

f
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16 118 8 'C'-VERSNELLINGSBAK

16 118 8 VERSNELLINGSBAK DEMONTEREN EN
MONTEREN
(Versnellingsbak uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:

Demontage van de versnellingsbak

un
u

Dummy secundaire. ps
16-004
Trekker voor oliekeerring in versnellingsbakstaartstuk
16-006
Montagesteun voor versnellingsbak
16-009
Trekker voor versnel I ingsbakstaartstuklager .... 16-011
Montagestempel voor staartstukol iekeerring
en lagerbus
16-015

Fig. 79 Koppel ingdruklager en koppel ingvork
verwijderen

dta

1. Verwijder het koppel ingdruklager samen met de koppelingvork, zie fig. 79.

CT16-2

Fig. 80 Versnell ingsbak met gereedschap 16-009 in
montagestandaard vastzetten

w.

for

2. Voor verdere demontage moet de versnellingsbak met
speciaal gereedschap 16-009 in de montagestandaard
worden geplaatst, zie fig. 80.

ww

3. Verwijder het versnellingsbakdeksel (vier. bouten). Let
daarbij op de drukveer voor de arreteerkogel, zie
fig. 81.
4. Verwijder de arreteerkogel m. b. v. een staafmagneet
uit het huis. Laat de olie uitlekken.

5. Steek een schroevedraaier door de opening van het
versnellingshandel en druk 'het achterste deksel uit het
staartstuk.

November 1975

Fig. 81 Deksel verwijderen; daarbij op de arreteerkogel
en de veer letten

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-41
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7. Trek de schakelvorkas naar achteren uit het huis; verwijder de schakelvinger en de schakelgrendelplaat.

s.n
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6. Tik de holle borgpen uit de schakelvinger; daarbij
moet de schakelvorkas zover naar voren worden gedrukt, dat het eerste versnellingstandwiel bij het uittikken van de stift niet wordt beschadigd, zie fig. 82.

dta

Fig. 82 Holle borgpen uit schakelvinger tikken

for

8. Schakel de tweede versnelling in, duw de schakeltuimelaar voor de achteruit naar achteren en neem de
twee schakelvorken samen uit het huis, zie fig. 83.
Zonodig kunnen de schakelvorken uit elkaar worden
genomen na de holle borgpen er uit te hebben getikt.

ww

w.

Fig. 83 Schakelvorken verwijderen

9. Trek de oliekeerring met speciaal gereedschap 16-006
uit het staartstuk, zie fig. 84.

November 1975

Fig. 84 0liekeerring met speciaal gereedschap 16-006
uittrekken

,_

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-42
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10. Verwijder de lagerbus uit het staartstuk met speciaal
gereedschap 16-011, zie fig. 85. De ol iekeerring
van het staartstuk of de lagerbus kan uitsluitend
worden vervangen als het staartstuk en de hoofdas
zijn gemonteerd.

un
u

11. Verwijder de vijf bouten van het staartstuk. Trek het
staartstuk los van de versnellingsbak en draai het
zover dat de uitsparing in de rand voor de secundaire
as komt te liggen.

s.n
l
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dta

Fig. 85 Staartstuklagerbus met speciaal gereedschap
16-011 uittrekken

12. Tik de secundaire as met behulp van speciaal gereedschap 16-004 (dummy as) van voren naar achteren uit
het huis, zie fig. 86. Laat het complete torentandwielstel op de bodem zakken.

Fig. 86 Secundaire as verwijderen
A = Secundaire as
B = Dummy as
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for

De dummy secundaire as moet constant in contact
blijven met de secundaire as, zodat de lagernaalden
niet van hun plaats vallen.

13. Neem het staartstuk, compleet met de hoofdasgroep,
uit het huis, zie fig. 87. Neem daarna het naaldlager uit het prise-astandwiel.
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I C/16/107
Fig. 87 Compleet staartstuk van het huis afnemen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-43
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14. Verwijder de druklagergeleidehuls (drie bouten), zie
fig. 88.

Fig. 88 Druklagergeleidehuls

dta

15. Neem de grote borgveer uit het prise-askogellager en
verwijder vervolgens de prise-as door deze voorzichtig met een koperen drevel naar achteren uit het huis
te tikken, zie fig. 89. (Tik alleen tegen de buitenring van het lager.)

for

TC/16/ 109N

Fig. 89 Prise-as verwijderen

ww

w.

16. Neem het complete torentandwielstel samen met de
dummy as en de drukringen uit het huis.

17. Verwijder de achteruittandwielas. Draai daartoe een
bout M8 x 60 mm (5/16") met een daarop gedraaide
moer, een ring en een passende bus in de achteruittandwielas. Door de moer aan te draaien, wordt de
as dan uit het huis getrokken, zie fig. 90. Verwijder
het achteruittandwiel en de schakeltuimelaar.
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Fig. 90 Achteruittandwiel verwijderen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-44
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18. Verwijder het opsluitkapje voor het snelheidsmetertandwiel uit het staartstuk en neem het snelheidsmetertandwiel er uit, zie fig. 91.

s.n
l
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Demontage van de hoofdas

dta

Fig. 91 Afsluitkapje van snelheidsmetertandwieltje
verwijderen

Fig. 92 Borgveer van hoofdaslager losmaken

w.

for

19. Licht de borgveer voor de hoofdas uit de groef in het
staartstuk, zie fig. 92. Klop de complete hoofdas
met een koperen hamer uit het staartstuk.

ww

20. Verwijder de borgveer voor de synchronaaf voor de
derde/vierde versnelling en neem de complete
synchro, samen met het derde versnellingstandwiel
van de as; gebruik daarvoor een normaal in de handel
zijnde twee-armige trekker, zie fig. 93.

21. Verwijder de borgveer, trek het snelheidsmeterwormwiei van de as en neem de spiekogel er uit.

November 1975

CT 16-5

Fig. 93 Synchronaaf van 3e/4é versnelling met een
twee-armige trekker aftrekken

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-45
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22. Verwijder de borgveer uit de groef in de hoofdas en
pers het kogellager, samen met het tandwiel voor de
eerste versnelling van de hoofdas, zie fig. 94.
Verwijder het lager, de olieschepring en de borgveer.

dta

Fig. 94 Hoofdaskogellager afpersen

23. Verwijder de borgveer voor de synchronaaf voor de
eerste/tweede versnelling en neem de complete
synchro van de as.

Montage van de hoofdas

D 16-24

for

24. Neem de synchro's voor eerste/tweede en derde/vierde
versnelling uit elkaar. Schuif de schakelmoffen er af,
verwijder de synchroniseerspieën en de veren, zie
fig. 95.

Fig. 95 Synchro, onderdelen

w.

Alle onderdelen grondig reinigen, controleren en voor
montage dun insmeren met de voorgeschreven versnelt ingsbakol ie. Bij montage van nieuwe onderdelen (tandwielen,
synchronaven of schakelmoffen) moeten de betreffende
loop- en drukvlakken van de tandwielen en de spiebanen
met vet volgens specificatie S-MIC 4505 A worden ingesmeerd. De conussen voor de synchroniseerringen en de
lagervlakken van de hoofdas moeten met vet volgens
specificatie S-MIC 4504 A worden gesmeerd.

ww

25. Zet de synchro's voor de eerste/tweede en de derde/
vierde versnelling in elkaar door de synchroniseerspieën in de uitsparingen te leggen en de synchroniseerveren in tegengestelde richting, met een uiteinde
van elke veer in dezelfde spie, in de naaf te leggen;
zie fig. 96. De merktekens op de schakelmof en de
naaf moeten corresponderen.
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Fig. 96 Synchroniseerveren monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-46
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26. Schuif het tweede versnellingstandwiel (met de
schakelvertanding naar achteren gekeerd) op de hoofdas tot tegen de kraag, zie fig. 97.

un
u

27. Plaats de synchroniseerring op de conus van het
tweede versnellingstandwiel en schuif de complete
synchro (met de groef voor de schakelvork naar
achteren gekeerd) op de hoofdas; monteer de borgveer.

s.n
l
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Fig. 97 Tweede versnellingstandwiel op de as schuiven

28. Monteer de synchroniseerring, het tandwiel voor de
eerste versnelling en de olieschepring (met de oliegroef naar het tandwiel gekeerd), zie fig. 98.

dta

‘Id

w.

Voorbeeld

for

C

29. Bepaal de dikte voor de borgveer die voor het hoofdaskogellager in de groef van het staartstuk moet
worden gemonteerd. Wanneer een nieuw kogellager
of een nieuw staartstuk wordt gemonteerd, moet de
dikte van deze borgveer als volgt worden bepaald:
leg een borgveer in de groef van het staartstuk en
druk de veer naar buiten tot hij stuit. Meet nu met
een dieptemaat nauwkeurig de afstand tussen de
aanslag voor het kogellager en de bovenzijde van de
borgveer (de totale hoogte). Meet de breedte van het
te monteren kogellager en trek deze maat af van de
totale hoogte, zie fig. 99. De aldus verkregen maat
is de dikte van de borgveer.

Totale hoogte
Lagerbreedte

Te monteren borgveer

-

Fig. 98 Olieschepring (met de oliegroef naar het
tandwiel gekeerd) monteren

17,98 mm
15,92 mm
2,06 mm

ww

Kies een borgveer van deze dikte uit de beschikbare
reeks (zie Onderdelenboek). Nadat de borgveer is
gemonteerd, mag er geen axiale speling meer aanwezig zijn.
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Fig. 99 Dikte van borgveer in staartstuk bepalen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-47
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30. Smeer de lagerzetel van de hoofdas met Multi-purpose
vet, pers het lager op de as en monteer de borgveer.
De borgveer mag geen axiale speling hebben; zonodig
. moet een passende borgveer uit het Onderdelenboek
worden gekozen.
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31. Monteer het snelheidsmeterwormwiel. Houd daartoe
de hoofdas met het gat voor de spiekogel omhoog, leg
de kogel er in, zie fig. 100 en schuif het snelheidsmeterwormwiel op de as; monteer de borgveer.

s.n
l
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Fig. 100 Snelhei dsmeterwormwiel monteren

Fig. 101 Derde versnellingstandwiel op de as schuiven
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32. Schuif het derde versnellingstandwiel, met de schakelvertanding naar voren gekeerd, op de hoofdas, zie
fig. 101. Monteer de synchroniseerring.

33. Schuif de complete synchro voor de derde/vierde versnelling (met de lange zijde van de naaf naar voren
gekeerd) op de hoofdas, pers de synchro met een
passend stuk pijp voorzichtig tot de aanslag op de as
en monteer de borgveer, zie fig. 102.

November 1975

Fig. 102 Synchro voor derde/vierde versnelling met een
passend stuk pijp oppersen
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34. Verwarm het staartstuk in heet water en monteer de
hoofdas (smeer de spiebanen met Multi-purpose vet).
Monteer de tevoren gekozen borgveer welke los over
de as werd gehangen, in de groef van het staartstuk,
zie fig. 103.

s.n
l
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Prise-as en torentandwielstel demonteren en monteren.

Fig. 103 Hoofdas in het staartstuk persen

35. Verwijder de borgveer van de prise-as en pers het
kogellager van de as, zie fig. 104.

for
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Om het kogellager met groef beter van de as te kunnen
persen, moet de grote borgveer tevoren worden gemonteerd.

Fig. 104 Prise-askogellager afpersen

ww
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36. Smeer de lagerzetel op de prise-as met Multi-purpose
vet, pers het kogellager er op en monteer de borgveer. Neem de grote borgveer weer uit de groef van
het lager.

37. Neem de dummy secundaire as uit het torentandwielstel; verwijder uit elk uiteinde van het tandwielstel
de 20 lagernaalden en de afstandsringen, zie fig. 105.
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Fig. 105 Torentandwielstel, onderdelen

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-49
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38. Montage van het torentandwielstel: schuif de dummy
secundaire as in het tandwielstel. Vul de ruimte tussen de as en de boring in het tandwielstel met Multipurpose vet en monteer aan elk uiteinde een afstandsring, 20 lagernaalden en nog een afstandsring, zie
fig. 106.

Fig. 106 Torentandwielstel met dummy as, afstandsringen en lagernaalden in elkaar zetten

dta

39, Licht zonodig de oliekeerring uit de druklagergeleidehuls.

for

40. Klop de nieuwe oliekeerring (met de lip naar het
versnellingsbakhuis gekeerd) met een passend stuk pijp
voorzichtig in de huls, zie fig. 107. Smeer de lip van
de oliekeerring met Multi-purpose vet.

w.

Fig. 107 Oliekeerring voor druklagergeleidehuls in de
juiste stand

Montage van de versnellingsbak

ww

Van alle bouten die in doorgeboorde gaten komen te zitten,
moet de schroefdraad met vloeibare pakking worden ingesmeerd.

41. Schuif de tuimelaar voor de achteruit op de scharnierpen. Plaats het achteruittandwiel (met de groef voor
de schakelvork naar achteren gekeerd) in de schakelvork en houd het tandwiel in lijn met de boring voor
de as. Smeer de achteruitas in met Multi-purpose vet
en klop de as met een koperen hamer in het huis, zie
fig. 108.
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Fig. 108 Achteruittandwiel monteren
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42. Plak de drukringen voor het torentandwielstel met vet
voor de gaten waar de as in komt, zie fig. 109.

s.n
l
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Fig. 109 Drukringen voor torentandwielstel in het versnellingsbakhuis plakken

for

dta

43. Laat het torentandwielstel voorzichtig in het huis
zakken. Let er daarbij op dat de drukringen niet
worden verschoven, zie fig. 110. Schuif de drukringen
zo op hun plaats, dat de lippen tegen de borsten in
het huis aanliggen.

Fig. 110 Torentandwielstel monteren

w.

44. Druk de prise-as, samen met het lager, van binnenuit
door de opening van het huis, tot de groef voor de
borgveer in het lager zichtbaar is. Monteer de borgveer, zie fig. 111.
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45. Monteer de druklagergeleidehuls met een nieuwe
pakking (let op de juiste stand van de pakking t.o.v.
de terugvoeropening voor de olie). Monteer de bouten
met vloeibare pakking op de schroefdraad en zet ze
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

46. Schuif het geoliede naaldlager in de prise-as en plaats
de synchroniseerring voor de vierde versnelling op de
conus van het tandwiel.
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Fig. 111 Grote borgveer op kogellager met groef
monteren
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47. Monteer het staartstuk samen met de complete hoofdas,
zie fig. 112. Draai het staartstuk zo dat de secundaire
as kan worden gemonteerd, zie fig. 112.

un
u

Om beschadiging te voorkomen moet de pakking met
vet op de flens van het staartstuk worden geplakt.

Fig. 112 Staartstuk monteren en dan zo draaien dat de
boring voor de secundaire as vrij komt

dta

48. Draai de versnellingsbak voorzichtig 180° in de standaard, zodat het torentandwielstel in de tandwielen
van de hoofdas en het prise-astandwiel aangrijpt en
Iet er op dat de beide drukringen nog goed op hun
plaats zitten.

49. Steek de secundaire as van achteren af in het huis en
zorg er voor dat deze constant in contact blijft met
de dummy secundaire as; klop de secundaire as met
een koperen hamer op zijn plaats tot hij vlak ligt met
de voorwand van het huis.

for

Nadat de secundaire as is gemonteerd, moet het vlak
op het achterste uiteinde horizontaal liggen t.o.v.
het versnel l ingsbakhuis, zie fig. 113.

Fig. 113 Secundaire ás in juiste stand

w.

50. Draai het staartstuk terug in zijn normale stand, smeer
de bouten in met vloeibare pakking en zet ze vast met
het voorgeschreven aantrekkoppel.

ww

51. Monteer de lagerbus in het staartstuk met behulp van
speciaal gereedschap 16-015, zie fig. 114. Na montage moet de uitsparing in de rand van de lagerbus in
l i j n liggen met de groef in het staartstuk.
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TC/16/42

Fig. 114 Lagerbus van staartstuk met speciaal gereedschap 16-014 monteren

' TAUNUS: HOOFDSTUK 16-52

VERS N ELLINGSBAK/KOPPELING

un
u

52. Smeer de ol iekeerring voor het staartstuk met Multipurpose vet en monteer de ring met gereedschap 16015, zie fig. 115.

s.n
l

16 118 8' C ' -VERSNELLINGSBAK

Fig. 115 Oliekeerring met speciaal gereedschap 16-015
monteren

dta

53. Monteer het snelheidsmetertandwiel, samen met de
0-ring; smeer het opsluitkapie in met vloeibare
pakking en monteer dit.

Fig. 116 Schakelvorken voor le/2e en 3e/4e versnelling in elkaar zetten

ww

w.

for

54. Zet de schakelvorken voor de eerste/tweede en derde/
vierde versnelling in elkaar en zet ze vast met een
nieuwe holle borgpen, zie fig. 116.

55. Schakel de tweede versnelling in, druk de tuimelaar
voor de achteruit naar achteren en plaats de twee
schakelvorken samen in het huis, zie fig. 117.
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Fig. 117 Schakelvorken monteren

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-53
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16 118 8 ' C ' -VERSNELLINGSBAK

Fig. 118 Schakelvinger en schakelgrendelplaat monteren

dta

58. Monteer de arreteerkogel en de arreteerveer met vet
in het deksel, resp. in de boring in het huis, zie fig.
119. Monteer het deksel met een nieuwe pakking en
zet de bouten vast met het voorgeschreven aantrekkoppel.

un
u

57. Borg de schakelvinger met een holle borgpen en tik
de borgpen daarbij ongeveer 1 mm gezonken in het
gat. Bovendien moet de spleet van de holle borgpen
naar achteren zijn gekeerd.

s.n
l

56. Smeer de afdichtring voor de schakelvorkas dun in
met Multi-purpose vet. Schuif de schakelgrendelplaat over de schakelvinger en plaats hem in lijn met
de boring; schuif dan de ingevette schakelvorkas
voorzichtig in de bak, zie fig. 118. Let er daarbij op
dat het gaatje voor de holle borgpen in de schakelvinger naar achteren is gekeerd.

for

59. Monteer het opsluitdeksel voor de schakelvorkas
(vooraf met vloeibare pakking insmeren) en borg het
deksel met drie gelijkmatig over de omtrek verdeelde
centerpunten.

w.

Fig. 119 Deksel monteren; let daarbij op de kogel en
de veer

60. Neem de versnellingsbak uit de montagestandaard en
verwijder de versnellingsbakarm.

ww

61. Monteer het koppel inghuis, de koppel ingvork en het
druklager, zie fig. 120.
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Fig. 120 Koppelingvork en druklager monteren
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TAUNUS: HOOFDSTUK 16-54

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

16 134 4 PRISE-ASTOPLAGER VERVANGEN
(Motor of versnellingsbak uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:

21-036
G2-7600- B

1

Motor
'B'
21-036
21-044

'C'
21-037
G3-7600-B
GH-7554

un
u

'A'

s.n
l

16 134 4 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN

Fig. 121 Prise-astoplager met speciaal gereedschap
21-037 uittrekken ( ' C ' -motor)

Demonteren

dta

1. Verwijder de drukgroep en de koppel ingplaat.

Fig. 122 Prise-astoplager met speciaal gereedschap
G3-7600-B monteren ( ' C ' -motor)

w.

Montage

for

2. Plaats de benen van speciaal gereedschap 21-037
achter het toplager en trek het lager uit de boring door
de moer aan te draaien, zie fig. 121.

3. Klop een nieuw toplager met speciaal gereedschap G37600-B op zijn plaats in de krukasflens, zie fig. 122.
4. Zet de koppelingplaat in de juiste stand (met de naaf
naar achteren gekeerd) en met het speciaal gereedschap GH-7554 in het vliegwiel, zie fig. 123.

ww

5. Monteer de drukgroep en let daarbij op de paspennen.
Monteer de bouten met nieuwe veerringen en zet ze
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Verwijder
de centreerpen.
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Fig. 123 Koppel ingplaat met speciaal gereedschap GH7554 centreren ('C'-motor)
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s.n
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16 164 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN

16 164 STAARTSTUKLAGERBUS VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Versnellingsbak
'B' en 'C'
1

'A'
16-007
16-014
G2-7041-A

16-006
16-015
G3-7041-A/16-011

un
u

16-005

Fig. 124 Oliekeerring met speciaal gereedschap 16-006
uit staartstuk trekken ( ' B'-versnellingsbak)

Demontage

dta

1. Plaats de wagen boven een werkkuil of op een hefbrug
en maak de cardanas los van de pignonf lens (vier
bouten). Bij een gedeelde cardanas moet ook de steun
voor het tussenlager worden losgemaakt (twee bouten).
Neem de cardanas uit het staartstuk. Plaats een lekbak
onder het staartstuk om de olie op te vangen.

for

2. Draai speciaal gereedschap 16-006, met de centrale
bout geheel teruggedraaid, in de oliekeerring tot het
gereedschap de keerring goed pakt. Trek de ol iekeerring uit het staartstuk door de centrale bout aan te
draaien, terwijl het gereedschap met een steeksleutel
wordt vastgehouden; zie fig. 124.

w.

Fig. 125 Lagerbus mét speciaal gereedschap G3-7041-A
uit het staartstuk trekken ( ' B ' -versnellingsbak)

ww

3. Trek de lagerbus uit het staartstuk met speciaal gereedschap G3-7041-A, zie fig. 125.

Montage

4. Monteer een nieuwe lagerbus met speciaal gereedschap
16-015 in het staartstuk, zie fig. 126.
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Fig. 126 Lagerbus met speciaal gereedschap 16-015 in
staartstuk monteren (' B' - versnelt ingsbak)

TAUNUS: HOOFDSTUK 16-56

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING
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De ol ieterugvoergroef in het staartstuk en de uitsparing in
de rand van de lagerbus moeten na montage in lijn liggen,
zie fig. 127.

s.n
l

16 164 ALLE VERSNELLINGSBAKKEN

5. Klop een nieuwe oliekeerring met speciaal gereedschap
16-015 in het staartstuk, zie fig. 128.

Fig. 127 Olieterugvoergroef en uitsparing in rand van
lagerbus liggen in lijn

dta

6. Schuif de cardanas in het staartstuk op de spiebanen
van de hoofdas en zorg er daarbij voor de ol iekeerring
in het staartstuk niet te beschadigen.

Fig. 128 Oliekeerring met speciaal gereedschap 16-015
monteren

w.

for

7. Zet de bouten van de cardanasflens vast met het voorgeschreven aantrekkoppel (gebruik nieuwe veerringen),
zie fig. 129.

ww

8. Zet bij een gedeelde cardanas ook de bouten van de
tussenlagersteun met het voorgeschreven aantrekkoppel
vast, zie fig. 129.

9. Controleer het oliepeil in de versnellingsbak met
speciaal gereedschap 16-005 en vul zonodig bij met
de voorgeschreven olie.
Fig. 129 Bevestiging van cardanastussenlager en pignonflens

0
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0
-0
M
1-

Fig. 130
1 = Koppelingplaat
2 = Drukgroep
3 = Druklager met naaf

ww
w

.fo
rd

Z
0

4 = Koppel ingvork
5 = Scharnierpen
6 = Kunststof lagertje

7
8
9
10

= Bussen
= Borgveer
= Afstandsring
= Kabel

11
12
13
14

= Veer
= Pedaal
= Verende ring
= Sluitring

ALGEMEEN

un
u

De koppeling is uitgevoerd als enkelvoudige droge plaatkoppel ing met een drukgroep met diafragmaveer; de drukgroep is met bouten op het vliegwiel bevestigd, zie fig.
131. De koppel ing is d.m.v. een kabel met het koppe1 ingpedaal verbonden.

s.n
l

VERSNELLINGSBAK/KOPPELING

Fig. 131 Koppel ingdrukgroep

Fig. 132 Koppel ingplaat met vier torsieveren

ww

w.

for

dta

De diafragmaveer ligt over de in het drukgroepdeksel
vastgeklonken geleidepennen en wordt d.m.v. twee
kantelringen op zijn plaats gehouden. Wanneer het koppel ingpedaal wordt ingedrukt en de diafragmaveer door
het druklager wordt aangedrukt, buigt de buitenrand van
de diafragmaveer om, waardoor de koppel ing vrij komt en
een versnelling kan worden ingeschakeld, zie fig. 131.

Afhankelijk van het model worden twee verschillende
koppel ingplaten, met resp. vier en zes torsieveren toegepast (raadpleeg bij het verwisselen van een koppel ingplaat de Technische Gegevens), zie fig. 132/133.
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Fig. 133 Koppel ingplaat met zes torsieveren
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16 756 4

s.n
l

16 724 4 KOPPELINGDRUKGROEP UIT- EN INBOUWEN
(Motor of versnellingsbak uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Centreerpen voor koppelingplaat

21-044/GH-7554

Uitbouwen

un
u

1. Maak de drukgroep los van het vliegwiel door de zes
bouten gelijkmatig los te draaien, zie fig. 134. Verwijder de drukgroep en de koppelingplaat.
Inbouwen

2. Plaats de koppel ingplaat en de drukgroep op het vliegwiel en centreer de plaat met speciaal gereedschap
21-044 of GH-7554; daarbij moet de vlakke zijde van
de koppelingplaat naar het vliegwiel zijn gekeerd,
zie fig. 135.

Fig. 134 Koppelingdrukgroep verwijderen

3. Draai de drukgroepbouten gelijkmatig kruiselings aan
en zet ze vast met het voorgeschreven aantrekkoppel.

for

dta

4. Verwijder de centreerpen.

16 756 4 KOPPELINGVOERINGEN VERVANGEN
(Koppel ingplaat uitgebouwd)

Fig. 135 Koppel ingdrukgroep en koppel ingplaat met
centreerpen GH-7554 monteren

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Demontage

Montage

w.

1. Verwijder de voering van de koppelingplaat. Boor de
kl inknagelkoppen voorzichtig af, zodat de koppel ingplaat niet wordt beschadigd, zie fig. 136.

ww

2. Klink de voering op de koppelingplaat. KI ink de
nagels kruiselings vast. Gebruik uitsluitend holle
klinknagels met vlakke koppen.
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Fig. 136 Voeringnagels van koppelingplaat uitboren
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'B'

'A'

Versnellingsbak

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS

'C'

i

15,852.... 15,885

Overbrengingsverhouding - le versnelling
2e versnelling
3e versnelling
4e versnelling
achteruit

17,316.... 17,329

16,703.... 16,715
3,58:1
2,01:1
1,40:1
1,00:1
3,32:1

3,65:1
1,97:1
1,37:1
1,00:1
3,66:1

3,66:1
2,19:1
1,43:1
1,00:1
4,24:1

un
u

Diameter van secundaire as

0,45 mm

0,15

Axiale speling van tore,ntandwielstel

SQM 2 C 9008 A

Oliespecificatie
Olieinhoud

1,501

0,85 1

Koppeling
Motor

1,61
(OHC)

dta

1,31
(OHC)

1,6 1 (88 pk)
(OHC)

1

2,3 1
(V6)

2,0 1
(V6/OHC)

L. U. K.

Fabrikant

0,901

Fichtel u. Sachs

Enkelvoudige droge plaatkoppeling

Type

7'

Diameter
Bedieningswijze
Koppel ingvoering (materiaal)

* 92"

82"
Kabel

Ferodo 2124 F/IF 324

189 mm

for

Voeringbuitendiameter

(

215 mm

232 mm

Voeringbinnendiameter

127 mm

114 mm

155,5 mm

Voeringdikte

3,2 mm

3,8 mm

3,8 mm

Aantal torsieveren

Druk van diafragmaveer

4

b

385 kg

450 kg

574 kg

Vrije slag van koppelingpedaal ,

w.

gemeten aan het pedaal

23

31 mm

(pedaal opgelicht)

165 mm

ww

Totale pedaalslag

* Drukplaat 92"

Koppelingplaat 9"

OHC = met bovenliggende nokkenas

0
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TECHNISCHE GEGEVENS

Deksel op versnellingsbakhuis
Staartstuk op versnellingsbakhuis
Geleidehuls op versnellingsbakhuis
Koppel inghuis op versnellingsbakhuis

9 .... 11

(0,9 .... 1,1)

45 .... 49

(4,5 .... 4,9)

9 . . . . 11

(0,9 .... 1,1)

58 ....

69

(5,8 ....

6,9)

17 .... 21

21 .... 25

(2,1 .... 2,5)

45 .... 49

(4,5 .... 4,9)

21 .... 25

(2,1 .... 2,5)

55 .... 62

(5,5 .... 6,2)

(1,7 .... 2,1)

un
u

Drukgroep op vliegwiel

' C ' -versnellingsbak

s.n
l

'A'/' B'-versnellingsbak

Aantrekkoppels in Nm (kgm)

Versnellingsbak op dwarsbalk

(4,5.... 5,5)

18.... 22

(1,8 .... 2,2)

ww

w.

for

dta

Dwarsbalk op wagenbodem

45.... 55
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