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draai massakabel van accu los
plaats beschermhoezen over de spatschermen

plaats steun nr. 8.01ió en breng de
siano in het ooo r,,an motorblok achter

de bobine
draai de stang enkele slagen aan om
de motor op te houden
maak starterkabel los en ievens de bevestiging aan voorzijde
rrarr^riiÀer Ào
"-oo.loi"li.^
{rin{ia-À r' Ll^no,

\/àn

hc{

verwijder het Iager van de {riciie-as
(sleutel met verlengstuk 12) en verwijder de veer

8-

plaats steun nr. 8.0103
nr. 8.0103 ZC)

9

verwijder platen van het frictiecarter

Z (met stuk 404

10

maak KM-tellerkabel los

11

verwijder de 2 bevestigingsbouten van
de steun van de uitlaat, van het spruitstuk en de moer van de steun aan het
achtereinde van de bar<

12

maak de versnellingstangetjes los

13

maak remkabels los van vloer en steun

14

maak remkabel Lockheed los van zijn

bevestigingssteun en verwijder de
steun der benzine- en remleidingen

UITNEMEN VAN DE VERS NELLINGSBAK
404

15

maak achtersie motorsteun los

16

verwijder d-^ 4 bevestigingsbouten van

de kom der kruiskoppeling (laat de
bak zakken om de 2 bovenste bouten
los te draaien)

1718-

maak schokbrekers Ios van de achterbrug (Nylstop-moeren)
maak de stabilisator los van de linkerÀo.^hlo.h."^
zrjrL
'iiÀa.,rnvurr uu ourrrLrJ,u9

(1 l^''ran
\z uvutqrt

',-a
vorl

10)

19- til carrosserie aan achterzijde op en
verwijder de achterveren
20

trek ach+erhnJo naar achteren

21

v.:rwi ider de acriersi-^ motorsteun

22

verwiider

23

draai sta.ro van hrrlnsteun vast om het
carter vrij te maken van de stuurkolcm

2425-

..'le

nndcrsl^ steun

verwiirler de {rici ie-nedaal-as

verwijder de 3 Allen-bevestigingsbouten van het vliegwielcarter (sleutel nr.
80202, welke onmisbaar is voor de
bout aan de stuurzijde)

2ó -

M O N TA G

E-VO O RS C H RIFT

Ë

N

Ga

in omoekeerde

neem versnellingsbak uit

vcloo'.'l-- te werk

SPECIALE VCORZORGSIVAATRECELEN
de achterbrug aan te sluiten, moet men de bout van de voorste traverse losdraaien onr de
- a]vorens
bak goed te centreren.
de steun oncjer het vlieqwielcarter om de montage van de achterste steun te verge- monteer
makkelilken.
- vernieuw de Nylstop-rnoeren voor bevestigirtg van de achterschokbrekers.
:
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DEMONTAGE

1-

verwijder de iriveausiop 1 en de aÍtapstop 2, bak gehe:l laten leeglopen

a
a

l---- Ug
I - L-I.
^n hel
-P'OO,a
he.,ien_
, rLL elaarrnoUO^ UP
uool vwv.
uLJte.

-

de montaqeblok

3-

verwijder net vliegwielhuis door midd.:l van sleuiel A

4-

verwijder deksel van versnellingsbak

5-

schakel twee versnellingen

4

e__o

'; )0

K

,,

I

I

*u____ra\

\<)

in,4e

en

achteruit

6-

verwijder de Allen-bout van de cardankoppel;ng met behulp van verlengsiuk V en een stiÍtsieutel van 10 mm

78-

verwijder cardankoppeling

9-

verwijde, de bcrgbout van de aandrijving van de KM-teilersnaar; eveneens
de aardljving van de KM-tellersnaaT
met trekker C

bil wagens, welke zijn voorzien

var

oo. l^o^o.-L^^^oli.^

.-1.-

'V,

.{o
-v

V^^rr^..^,

monteren

demonteer de ó moeren met onderleg-

plaatjes van het achtercarter (sleutel
van l+ mm/\
verwiider het ach+ercarter met trekker
l-) Iet nn rle hr^.r.. I ."hii{
+,,..o.
JUIIIII
LUJJUI
'
lager en pakking

rilïpr

lli:r
..,cti.
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12 - verwilder de worm van de aandrijving
van de KM-teller met Ce shims
13 - verwijder de borgbout van de as van

de

versnellingsvork achteruit (sleutel

van 14 mm,

14 - verwijder de as, het hulptandwiel

ach-

teruit en zijn schijÍjes

15 - verwijder de assen van de versnellingsvorken en het stel versnellingsvorken

'l

ó-

monteer de vork 3A, waarmede men
de 1e versnelling ingeschakeld houdt

17 - men overtuige zich dai de 4e

versnel-

ling ingeschakeld blilÍt

18 - met behulp van trekker 3 C trekt men
het ensemble prise-as met zijn lager,
schilí, segment en moer uit, verwijdeitrekker 3 C

q9

,8*

19-

mnnlrcr nlaat
|L \inorzien
vvv
van sleutel
v,uut
tandwiel
van de
3 D, waarbij men het
4e versnelling lngeschakeld houdt.
Schakel ook 2e versnelling in

20-

draai moer van de tandwielen van de
hooidas Ios

(C t

**s*er*' -@:aP'

21

draai los en verwijder de moer van het
tandwiel 1e versnelling op de secunCaire as (sleuiel van 2ó mm)

22-

verwiider nlaai I sleutel 3 D en de
moer van de hoo{das, vervolgens vork

3A

DEMONTAGE VAN DE VERSNELLINGSBAK
404 403 en aÍgeleide modellen

C3

163

23

verwijder taniwiel 1e versnelling
zijn synchromesh

24

tik met een hamer de hooÍdas naar

en

achieren en houd tandwiel 4e versnel-

#ffi
*-ffi*

li.^ i^^o."h"Lol.] \/ann
..loiÀoliiL
v""v
naar gelang ze vrij ko:nen, op: synchromesh 4e, coon van deze synchrornesh, tandwiel 3e en zijn bus, synchro-

Ns-

iflg)lf
-^.L

?^
ág

gll
^^

?^
JE

Cll
^^

-iin
Lt)tr

n::{
,rqur/

.1.-or-.lo
urrlrrsrL

tandwiel 2e.

De as komt naar buiten met de bus,
tandwiel 2e, middelste lager en de
coon van de svnchromesh

25

1e

verwijder borgring van achterste lager
van Ce secundaire as door middel van
tang J.

Druk deze as naar achteren teneinde
het lager vrij ie maken.
26

trek mel hehrrln van trekker M en tussenstuk N het achterste Iager van de as

27

druk de sccundaire as weer naar achteren om het voorste lager vrij ie maken en het ensemble uit te nemen

Versnellingshe{boom:

In geval van demontage van deze hefboom is het noodzakelilk de stand van
de onderste heÍboom te merken op de
groeven) na de aanhaalmoer te hebben verwijderd.
Een verkeerde stand kan nadelig zijn
voor het in- en uitschakelen der versnellingen,

De hoek tussen de 2 heÍbomen (bovenste en onderste) moet ongeveer
59" bedragen.
De bovenste he{boom naar achteren
gericht parallel aan de as van de 'bak
en de onderste heÍboom met 59o opening naer buiten gericht.

DEMON TAGE V AN DE VERSNELLINGSBAK c3
4 0 3 en a{geleide modellen
404

DEMONTAGE
PRISE-AS

1-

laat het tandwiel a van de 4e versnelIing op zijn plaats

2-

onlzeker en verwijder de mcer van het
lager (linkse draad, sleutel G)

3-

na de zekering te hebben verwijderd,
trekt men het iager uit met behulp van
irekker K.
Bewaar de tussenlegschilÍ b.

HOOFD-AS

1-

verwijder de bus van het tandwiei 2e
versnelling

2 - verwijder de blokkeerpen c
3 - met behulp 'ran trekker M met zijn
hulpstukjes 3

4-

verwijder de coon van de synchromesh
i e versnelling

SECUNDAIRE AS

1-

plaats de as in de bankschroe{ ter hoogte van de
2e versnelling

23-

onïzeker en verwijder de voorste bevestigingsmoer

verwijder 'het lager en hulptandwiel 3e door met
behulp van een pers het hulptandwiel 2e aÍ te
pe rsen

E het lager verwijderen

GEREEDMAKEN DER ORGANEN VAN DE
VERSNELLINGSBAK C3

403 en afgeleide modellen

404

MONTAGË

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Alle delen moeten absoluut zuiver zi1n.
De smering der delen geschiedt geleideliJk bi1 de montage.

Voorbereiding
SECUNDAIRE AS

12
4

--

monteer, met behulp van een pers, het tandwiel 3e
en het voorste lager op hulpas 2e
Vruurr
^lrat.

on ,oVo, J^
UU lll9glr
-^--

--^[.-.11,^^nol vA uà 7
OqtlílOClÁWPHer
/ rrrNV.
^Ln

HOOFD-AS

12-

Monteer de coon van de synchromesh 1e
monteer het middelste lager, hetwelk steunt op de
coon van de sync'hromesh, met behulp van trekker
M. Let er op dat het gat voor de borgpen geheel

vrij

is.

Plaats deze borgpen.

3-

monteer de'bus mei de uitholling over de pen

PRISE-AS

1-

monteer de schil{, het lager, met de groeÍ naar buiten gericht, daarna de moer; aanhaalkoppel ó a B
mkg.

23-

zeker de moer in de groe{

monteer de borg in de groeÍ van het lager

165

166
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VERVANGING VAN HET ACHTERSTE
LAGER IN HET ACHTERCARTER

Verwijder: oliekeerring

a

zekering van het Iager b

opvulschijf c
lager b (met behulp van een stoter)

Bij montage moet men de dikte van de
vereiste shim vaststellen, welke nodig

is

l-.^+.^1.+-"-+^
ziin ptoor)
nl::lc {o
urrr
currrgr)tg l-^or
lo9Lr nn
vp 4tJtt
rc
^- rrcL
houden, zonder laterale speling.

Dcte .h i- 'nrn.r'{t ."^l"alsl
l"^o. o^ Á^ -^l^..i^^

tr

rcsan hel

Shims zijn verkrijgbaar in 3 diktes: 1,89,
1 ,99 en 2la,

Hiertoe;

monteer het nieuwe lager zonder shim
J^ -^l-^--:^.l|lg
rrrddt
---- Iilci
-^+ ue teKcil

monteer trekker D en zijn hulpstuk om
het lager iegen het carter te houden
plaats kal,ber

P

^^

O op het lager en kaliber

r'lo hn',anziiÀc rran het carter

Breno d" meelsliíf in contact met het
kaliber en blokkeer deze sti{t
(hoogste stand van het lager)

4-

verwijder kaliber P en kaliber Q, vervolgens trekker D en het hulpstukje.
R"^^^
ggrr .+nt^r
ursrr9 rrrsl
usirurP ,,:n
vqrr aan
)iuigr/ L^+
trgL
-^+ h^1",,1^
lano. in ziin rlicnc*o .*:.1
11o^o^ hoi
segment)

Q en P zonder aan de
meetstift te raken. De aÍstand tussen
monteer kaliber

beide is geli'1k aan de dikte van de shim,
welke geplaatst dient te worden tussen
lager en zekerring
hrenn
l^.o.
"'""Y hcl
'

rnroo. {encn r]a."..1

rr".

zijn ligplaats; verwijder de zekerring,
breng de vastgestelde shim op zijn
plaats en monteer zekerring

monteer de oliekeerring na deze gecontroleerd te hebben

MONTAGE EN AFSTELLING VAN
VERSNELLINGSBAK C3
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167
MONTAGE

breng de secunCaire as in het carter,
het vocrste lager in ziln ligplaais (met
een hamer)

met de tang J maakt men de borg van
het achiers+e laoer. Ios en monteert dit
mct rla

h,ito^

^.^o{.=="

J^^.

^o.i-h{

het aan te drukken mei behulp

van

trekker M, de bak staande en het voorst-- oedeelte va,r d" secundaire as steunend op een blok.
Man n.,crirrina zinh e]:+ r]a h^.^

^^.À

i.

de groef van hei lager ligt

monteer het tandwlel 1e op de spieoanen van oe secundaire as. Houd dit
op zijn plaats Joor iildelilk een 'ieuwe

moer aan te b:engen en met de hand
aan te draaien.
monteer de hooÍdas van achteren aÍ.
Mcnteer in volgorde: tandwiel 2e a, de
srr..h.^-o.l
.J"''L|])))|ug|v,

)-

on ?^ ^^.;;.

..={

h

het tandwiel 3e en zijn bus c, tandwiel
4e d en zijn synchromesh e.
Druk de as zover dat het middelste lager
ooed oo ziia olaaÍs lior.
H^,,,-l ,'li+ o..o-hlo

Jnn.

tiirloliiL

oo.

nieuwe moer handvast aan te draaien,
op zijn plaats,

Monïe-^r nlaat L

"n .leutel

3 D.

Monteer het tandwiel 1e en achteruit,
Plaats vork 3 A, die de 1e ingeschakeld
houdt.

Schakel 2e versnellino in.

Draai moer van tanCwiel 1e op de secundaire as vast, 6 à 7 mgk; zorgvuldig
zekeren in twee oroeven.
Blokkeer Ce moer van Ce hoo{das met
sleutel

3D,2à3mkg.

MONTAGE EN AFSTELLING VAN
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Controleer rnet behulp van voelert^
m:lon
.^oli.^ rg lrrc.orc.! rr rla
uL rpLil,
rur)Err .-l^
ug ,^
4c ^=ii uc
,"..-{ rr^. ziin hr,. .'lio mncl tiin O ? à
,r

'

'1"

vte

e

0,ó mm, alsmede de speling tussen
tandwiel 3e en het tandwjel 4e (dezelÍde speling)

10-

als de spel.ngcn juist zijn, verwijdert
men sleutel 3 D tot de moer van de
hooÍdas vrij is en zekert men deze
mnor

in,se
Ào ?
z +.^o.^'ro.li^^o..-lo
rrvu,,vvr,,,v:,el

rrcn mei o^. 'l^^..1". 3

11

12-

^.^o-

F

verwijder plaat L, sleuiel 3 D en de
vork 3 A
mnnlccr

dc nrisc-ec rnr"^.hii hol lr^o.

voorzien is van zljn zekerring, Tik met
behulp van een hamer het geheel op
nl.=1. +^+,1^
-iin proot)
-^1,êrrind
4rlr
tuL uc zgKLr
ril rv vvuu
^^o"l uurr""^-

list.

13-

monteer kaliber 3 B en bevestig dit
boven aan de voorzijde van de bak
met 2 moeren, Wanneer alle versnellingen vrij staan, moet de vork van het
kaliber glilden in de synchromesh, en
de coon van het iandwlel 2e moet er
oo sieunen als de hak verticaal wordt

MONTAGE EN AFSTELLING VAN
VERSNELLINGSBAK C3
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14 - Leg het vliegw,elcarter plat op

de

bank, piaats de bak er verticaal op na
vooraf tussen het carter en de bak een

houten blokje te hebben gelegd van
20 mm dikte aan elke kant van oe
hoo{d-as

15 - men

over.tuige zich dat de coon van de

svnchromesh 2e goed draagt op hei
kaliber 3 B en monteert de worm van

de kilometert--ller op de hooÍd-as

1ó -

plaats kaliber P en zet Cit vast met behulp van de bout
Plaats kaliber Q op de achterzijde van

het versnellingsbakcarter en breng de
meetsti{t in contact met het kaliber.

17-

het achtercarter van de bak rustend op

ziin ar-hlcrLani nlaat5l men kaliber O

op het lager en kaliber P op het

vlak

van het carter.

De afstand tussen meetstiít en kaliber
J^ ur^rg
J:l-+^ coil
.J^ r^
--^ ..-^
^^^Ír ug
vo r uc
tg ^l--r^^^
9ggtL
Proot)srl
shims tussen het achterste lager en de

worm van de kilometerteller om
correcte e{stelling te'rerkrijge;r.

1819-

een

claais de vasioestclde s,:r'ms b

;nonleer het tandwiel achieruit, ziln
-J^,nncl,,i{.nhii{i.c
ziin J),
>. Ll^1,1.^^.
vVrrurLJU ..J'ler/ z,Jrr
UIUKKUUI JszC
met de bout c.
lc+ h;; de mnnl:nc nn ele nla:lcinnnclrrilr,r'nen
mel ']o nrrlie< ::n
"'Y""t
kant van het

t:niwiel

rJer
r-le

170
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20 - plaats de bak horizontaal op de

bok

en verwijder kaliber 3 B.

De assen moeten met de hand vrij te
draaien zijn.

21 -

plaats het stel vorken en hun assen

22 - monleer vliegwielcarter met een

pak-

king van geolied papier

23 - controleer o{ de cenireerbussen

op

hun plaats zitten en wel op de achterkant van het carter

24

-

monteer met vloeibare pakking het
achterste carter met behulp van trekker D voorzien van zijn hulpstuk en

draai de moer aan, 1,75 à 2,5 mkg.
Verwijder trekker D.

25

-

monieer de kruiskoppeling zonder de
bronzen ring te vergeten

2ó

-

schakel 2 versnellingen in en blokkeer
de bout Allen van de kruiskoppelrng
7 mkg. Zeker deze zorgvuldig.

27

-

zet de versnellingen vrij, monteer de
kilometerteller-aandrijving en eventueel de Governor (centrifugaal schakelaar) op de wagens met Jaeger koppel i ng

28
29

-

monteer met vloeibare pakking

alvorens de bak te monteren op de
wagen, probere men alle versnellingen
die vrij moeten draaien

30

-

het

versnellingsbakdeksel met zijn pakking

vul olie tot niveau

Inhoud: 1,250 liter.

DEMONTAGE, MONTAGE EN AFSTELLING
DER VERSNELLINGSBAKKEN C2 en C3
203C 403BenaÍgeleidemodellen 404
GEREEDSCHAP VOOR DE VERSNELLINGSBAKKEN
GEREEDSCHAPSKOFFER

C2 EN C3

No. 8.0301 Y

De met een. gemerkte gereedschappen hebben betrekking op het speciale gereedschap voor versnellingsbak C3

QZ

453+O,2
i. p. v. ó1 + O,2
BENAMING VAN HET GEREEDSCHAP IN KOFFER 8.0301 A
*A
sleutel voor demontage van vliegwielcarter

*B

*c
*D
E
F

*G
H

t"l
*K

*L
*M
*N
o
*P

*QZ
R

s
T

verlengstuk

trekker voor tandwieltle KM-teller-aandrijving
trekker carter overdrive
sleutel voor moer tandwiel 4e
sleutel voor lager primaire as
sleutel voor moer primaire as
steunplaat voor middelste lager
vork (dikte 3,5 mm)
tang voor zekerringen
trekker lager primaire as
centreerplaat primaire as
trekker middelste lager (beschermrand

AANVULLING No. 8.0302

qan binnenzijde)
tussenstuk achterlager

kaliber lager primaire as
dieptekaliber achterste lager
dieptekaliber achterste lager
kalíber synchromesh 2e-3e (35,ó mm)
speciale sleutel 32 mm
halve ringen voor trekker tandwiel 4e

403 B en aÍgeleide modellen

3.4

3.C 3.D 3.E 3.F 3.8

-

404

blokkeervork voor synchro 1e
kaliber voor synchro 2e
trekker primaire as
sleutel 32 mm
halve ring v. irekker middelste lager
doorslag voor zekeren der moeren

