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ALGEMENE BESCHRIJVING 

De wagens van het type Capri zijn, afhankelijk van 
het model, voorzien van een van de twee verschillende 
achterbruggen. In de tekst worden deze aangeduid als 
de type ID' en 'J'. 

Achterbrug 

De achterbrug van het type 'Dl  heeft een direct i n  het 
achterbrughuis ingebouwd differentieel. Voor reparatie 
aan het differentieel rnoet de achterbrug worden uitge- 
bouwd. 

De achterbrug van het type 'J'  heeft een aangebouwd 
differentieelhuis. Het differentieel kan b i j  ingebouwde 
achterbrug worden gerepareerd . 

Achterwielophanging 

De achterwielophanging bestaat u i t  twee i n  de lengte- 
richting geplaatste half-elliptische bladveren, een sta- 
bilisatorstang en twee telescopische schokbrekers. 

Cardanas 

Het motorvermogen wordt d f  door een enkelvoudige bf 
door een 2-delige cardanas op de achterbrug overge- 
bracht. De 2-delige cardanas is voorzien van een tus- 
senlager, eenextra kruiskoppeling of homokinetische koppe- 
l ing. Wanneer een homokinetische koppeling is gemon- 
teerd, i s  het van essentieel belang dat in  de juiste 
volgorde, zoals in  Werknr. 15 514 is beschreven, wordt 
gewerkt. 

I 

Fig. 1 
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Achterbrug 

Het pignon loopt i n  twee conische rollagers. De voor- 
spanning wordt b i j  het 'D'  type achteras bepaald met 
een niet-samendrukbare afstandsbus en b i j  het 'J' type 
achteras met een samendrukbare afstandsbus (de afstands- 
bus wordt samengesteld door het aantrekken van de 
zelfborgende rnoer op het pignon), zie Fig. 2 en 3. 
De juiste diepte-afstelling van het pignor, i n  het kroon- 
wiel wordt bereikt door montage van de juiste vulrin- 
gen tussen het achterste conische lager en de pignonkop. 

Het kroonwiel i s  met bouten op het satellietenhuis ge- 
monteerd en d i t  draait i n  twee conische rollagers. In 
de achterbrug van het type 'D' worden de twee lagers 
voorgespannen door spreiding van het differentieelhuis 
(vulringen tussen het satellietenhuis en het lager (Fig. 
2)). De conische lagers van het satellietenhuis i n  ach- 
terbruggen van het type 'J' worden voorgespannen 
d.m.v. stelmoeren (Fig. 3). Bij beide typen achter- 
bruggen wordt de aandrijfkracht op de steekassen over- 
gebracht via twee satellieten en twee differentieeltand- 
wielen. 

De steekassen z i jn  d.m.v. spiebanen met de differenti- 
eeltandwielen verbonden en aan de uiteinden i n  kogel- 
lagers gelagerd. De askokers worden m . b . v . o l  iekeer- 
ringen b i j  de kogellagers afgedicht. 

Fig. 3 Achterbrug type 'J '  
A - Samendrukbare afstandsbus 
B - Vulring - pignon 
C - Stelmoeren 
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Achterv~ielo~hanging, Fig. 4 

De half-elliptische bladveren z i  i n  m. b.v. isolatiebus- 
sen op de langsbalken van de wagenbodem bevestigd 
om te voorkomen dot weggeluiden en tri l l ingen i n  de 
carrosserie doordringen. De achterbrug i s  asymmetrisch 
op de veren bevestigd, d.w.z. dat de afstand vanaf 
de voorste veerhanden korter is dan de afstand vanaf 
de achterste veerschomrnel . Hierdoor wordt het z.g. 
'dribbelen' van de achterbrug tijdens acceleratie en 
het ri jden op slechte wegen voorkomen. 

De dubbel werkende hydraul ische schokdempers z i  in  tus- 
sen de achterbrug en de wagenbodem gemonteerd. Ze 
z i jn  hermetisch afgesloten en k r i  jgen geen onderhoud. 

Bovendien i s  een stabilisatorstang, welke als torsiestaaf 
is u i  tgevoerd, gemonteerd. Deze vermindert de neiging Fig. 4 Achterwielophanging 
tot rollen en verbetert de stuurkarakteristiek van de wa- 
gen. De stabilisatorstang is i n  rubber bussen draaibaar 
aan het achterbrughuis bevestigd. De twee stabilisator- 
stangeinden z i jn  uitgevoerd met rubber bussen en met 
bouten aan de langsbalken onder de wagenvloer vastge- 
zet. Voor het uit- en inbouwen van de stabilisator- 
stang en het vernieuwen van de stabil isator~tan~einden 
en rubber bussen moeten de reparatievoorschriften 15 
752 en 15 756 4 worden opgevolgd. 

Cardanas, Fig. 5 en 6 

De cardanas is aan BBn zijde inwendig van spiebanen 
voorzien en d.m. v. een kruiskoppeling met de uitgaan- 
de as van de versnellingsbak verbonden. Aan de andere 

zi jde i s  de cardanas met een tweede kruiskoppeling , 
op de pignonasflens bevestigd. De tweedelige cardan- 
assen z i jn  voorzien van een derde kruiskoppeling, of 
een homokinetische koppeling, die direct achter het 
tussenlager i s  gemonteerd. 

Fig. 5 A - Enkelvoudige cardanas (alleen FOB) 
B - Tweedelige cardanas met kruiskoppelingen 

Fig. 6 Tweedelige cardanas met homokinetische koppeling. Bii het inbouwen van deze as moet de juiste werkvolgorde, 
zie Werknr. 15 51 4, worden opgevolgd. 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-4 



Overzicht van gernonteerde achterbruggen en cardanassen 

FOG = Duitse Ford FOB = Engelse Ford * 88 pk (64,7 kW) 

Fig. 7 Ol iepei l  i n  achterbrug controleren 

Capri 

Fo G 

Fo B 

AFSTELLINGEN EN CONTROLES 

Cardanas 

Voor controle van het oliepeil moet de wagen op een 

Motor 

1/15 HC 

1,6 HC* 

2,3 HC 

3,O HC 

1,3 HC 

1,6 HC 

1,6 HC* 

2,O HC 

3,O HC 

Enkelvoudig 

X 

vlakke grond staan. Verwijder de vulplug resp. de niveau- 

plug. De o l ie  rnoet tot de rand van de vulopening staan. 
Vul zonodig de voorgeschreven o l ie  b i  j .  Draai de plug 

Tweedel ig  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

in  de opening. 

Attentie: Worden i n  de tabel 2 gereedschappen met ver- 
schillende nummers vermeld, dan geldt de rechter afbeel- 
ding voor de Duitse uitvoering en de linker afbeelding 

Achterbrug 

voor de Engel se . 
De letters D en J geven de gereedschappen voor de beide 
verschil lende achterassen aan . 

'D' 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

AANDUlD lNG V A N  SPECIAAL GEREEDSCHAP 

' J '  

X 

X 

X 
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AANDUlD lNG V A N  SPECIAALGEREEDSCHAP 

Hulpgereed~cha~ voor houder 15-022 A 

Drukgereedschap voor different ieel lagerafstei 1 ing 

@ 

15-022A 
0 

@ 
0 

15-023 
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Houder voor klokmicrometer 

Voorspanhuls 

@ 

/ e - / 5  15-025. 

<d 

@ & o ! !  15-026. 0 

4 15-030 

@ 
0 

Montagestempel, differentieel lager 

Trekker voor differentieellager 

Flenshouder 



AANDUlD lNG V A N  SPECIAAL GEREEDSCHAP 

Montagestempel voor differentieellager 

Montagegereedschap voor pignonlagercup 

Montagegereedschap voor pignonlagercup 

Voorspanningmeter 

Montagesternpel voor pignonlager 

Metrische klokmicrometer 

Montagestempel voor pignonoliekeerring 

Trekker voor pignonoliekeerring 

Trekker voor voorste pignonlager (hoofdgereedschap) 

Hulpgereedschap voor 15-050 
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AANDUlD lNG V A N  SPECIAAL GEREEDSCHAP 

Hulpgereedschap voor 15-050 

Pignonlagertrekker 

Pignonlagertrekker 

Steekaslagertrekker (hulpstuk voor 15-055) 

Steekaslagertrekker 

15-055-02 , 

Pignonlagertrekker 

A~hterbrugmonta~esteun (samen met 2 1-023) 

Montagegereedschap pignonotiekeerring 

A~hterbru~monta~esteun (samen met 2 1-023) 

Universele spindel 
(samen met montagesteun) 
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INHOUD - SERVICE-WERKZAAMHEDEN EN REPARATIE 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-9 

Achterbrug/AchterwieIophanging/Cardanas 

Achterbrug 
15 212 Achterbrug en achterwielophanging - u i t -  en 

inbouwen 

15 214 Achterbrug - uit-  en inbouwen 

15 214 8 Achterbrug - revideren (achterbrq uitgebouwd) 

15 254 Differentieel - uit-  en inbouwen 

15 254 8 Differentieel - revideren 

15 302 Pignon-l iekeerring - vervangen 

15 325 Steekaslager - vervangen (66n z i  jde) 

15 441 Wielbouten - vervangen 

Cardanas 
15 514 Cardanas - uit-  en inbauwen 

15 564 4 Tussenlager-cardanas - vervangen (cardanas 
uitgebouwd) 

A~hterwie lophangin~ 
15 621 Veerpakket - u i t -  en inbouwen 

15 621 8 Veerpakket - revideren (veerpakket uitgebouwd) 

15 752 Stabilisatorstang, achter - uit- en inbo"wen 

15 754 4 Bussen-stabilisatorlageringen - vervangen 

15 756 4 Bus-stabil isatorstangeind - vervangen (stabil isa- 
torstang uitgebouwd) 

15 791 Schokdernper, achter - uit-  en inbouwen 

15 793 Rubber bus i n  schokdemper - vervangen 
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'D' en 'J' ACHTERBRUGGEN 

15 212 ACHTERBRUG EN ACHTERWIELOPHANGING - 
UIT- EN INBOUWEN 

Benodiad sweciaal aereedschaw: Geen 

Uitbouwen 

1 .  Krik de wagen op en plaats bokken onder de langs- 
balken. Plaats een verrijdbare kr ik onder de ach- 
terbrug . 

2. Maak de cardanas 10s van de pignonflens. 

3. Maak de handremkabel 10s van de hefboom op de 
achterbrug en trek de kabel naar voren (Fig. 8). 

Fig. 8 Handrernhefboom 

4. Maak de remslang 10s van de rechter remleiding en 
sluit de opening af om te voorkomen dat de rem- 
vloeistof wegloopt (Fig. 9). 

5. Maak beide schokdempers 10s van het a~hterbru~huis .  
Krik de achterbrug op. 

Fig. 9 Verbinding remslang - remleiding 

6. Maak de stabilisatorstang 10s van de langsliggers 
(Fig. 10). 

7. Maak de veren aan de achterzijde 10s (2 schommels) 
en verwijder de twee bevestigingsbouten aan de 
voorziide van de veren. Druk de veerogen u i t  de 
steunen, gebruik zonodig een schroevedraaier (Fig. 
11). 

8. Laat de achterbrug en de veerpakketten zakken en 
r i j d  het geheel onder de wagen vandaan. 

Fig. 10 Bevestiging van de stabilisatorstang aan de 
langsl iggers. 
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'Dl en 'J '  ACHTERBRUGGEN 

lnbouwen 

9. Breng rn.b.v. een kr ik de achterbrug en de veer- 
pakketten weer op hun plaats. Breng de voorste 
veerogen i n  de steunen en schuif de bevestigings- 
bouten vanaf de binnenzijde door de boutgaten. 
Draai de bouten nog niet vast. 

10. Bevestig de veerschommels, vervang zonodig de 
rubber bussen i n  de langsliggers. Draai de bouten 
nog niet vast (Fig. 11). 

Fig. 11 Achterste bevestiging veerpakket 

11. Bevestig de s tabi l i~ators tan~ aan de langsliggers. 
Draai de bouten nog niet vast. Bevestig de schok- 
dempers aan het achterbrughuis (Fig. 12). 

12. Bevestig de handremkabel aan de hefboom op het 
achterbrughuis en stel de kabel zo af dat de hef- 
boom de aanslag net niet meer raakt (Fig. 8). 

Fig. 12 Onderste bevestiging schokdemper 

13. Bevestig de cardanas op de pignonflens (gebruik 
nieuwe veerringen). Zet de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast (Fig. 13). 

14. Sluit de remslang aan op de remleiding en ont- 
lucht het remcircuit. Laat de wagen zakken. 

15. Draai de bevestigingsbouten aan de voor- en ach- 
terzijde van de veerpakketten en de bouten waar- 
mee de stabilisatorstang aan de langsliggers zi jn 
bevestigd met het voorgeschreven aantrekkoppel 
vast. 

A l le  moeren voor de bevestiging van de veerpak- 
ketten en de stabilisatorstang mogen slechts worden 
vastgezet wanneer de veren z i  in  belast. Fig. 13 Bevestiging van de cardanas op de pignon- 

flens 
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'D '  en 'J '  ACHTERBRUGGEN 

15 214 ACHTERBRUG - UIT- EN INBOUWEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Uitbouwen 

1. Draai de wielmoeren los, kr ik de wagen op, plaats 
bokken onder de langsliggers en venvijder de ach- 
terwielen . 

2. Maak de cardanas 10s van de pignonflens (Fig. 14). 

3. Maak de handremkabel 10s van de hefboom op het 
achterbrughuis en trek de kabel naar voren. 

4. Maak de remslang 10s van de remleiding en sluit de 
opening af om te voorkomen dat de remvloeistof 
wegloopt (Fig. 15). 

5. Krik de achterbrug op en maak beide schokdempers 
10s van de achterbrug. 

6. Maak beide stabilisat~rstan~klernmen 10s van de 
achterbrug. Trek de stabilisatorstang met een ge- 
schikt stuk gereedschap naar achteren zodat de be- 
vestigingsbouten worden ontlast (Fig. 16). 

7. Venvijder de moeren van de U-bouten, maak de 
U-bouten 10s en l icht  de achterbrug uit  de veren. 

Fig. 14 Cardanas en pignonflens 

Fig. 15 Verbinding remslang - remleiding 

Fig. 16 Bevestiging van de stabilisatorstang op de 
achterbrug 
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'D' en 'J' ACHTERBRUGGEN 

lnbouwen 

8. Leg de achterbrug i n  de veren en let erop dat de 
torenbouten en het bovenste isolatierubber goed op 
hun plaats liggen (Fig. 17). Bevestig de cardanas 
aan de pignonflens; draai de bouten nog niet ge- 
heel vast (gebruik nieuwe veerringen). 

9. Monteer de onderste isolatierubbers, de klempla- 
ten en de U-bouten (let erop dat deze goed zi t-  
ten). Gebruik nieuwe zelfborgende moeren en zet 
de moeren met het voorgeschreven aantrekkoppel 
vast (Fig. 17). 

10. Plaats de klemmen op de rubber bussen van de sta- 
bilisatorstang. Druk met een geschikt gereedschap 
de stabilisatorstang op de steunen, zodat de gaten 
i n  l i j n  liggen en de bouten zonder moeite kunnen 
worden gemonteerd. Zet de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast. 

11. Bevestig de schokdempers aan de achterbrug (Fig. 
18). Sluit de remslang op de remleiding aan. 
Ontlucht het rernsysteern. 

12. Bevestig de handremkabel aan de hefboom en stel 
de kabel zo af dat de hefboom de aanslag net niet 
meer raakt (Fig. 19). 

13. Zet de cardanasbouten met het voorgeschreven aan- 
trekkoppel vast. 

14. Monteer de achterwielen. Laat de wagen zakken 
en vul de achterbrug met de voorgeschreven ol ie 
b i i .  

Fig. 17 Bevestiging van de achterbrug op de veren 

Fig. 18 Onderste bevestiging schokdemper 

Fig. 19 Hefboorn van handrem 
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ID' ACHTERBRUG 

Fig. 20 
1. Achterbrughuis 7. Pignonflens 13. Satel I ietenas 
2. Conisch lager satellietenhuis 8. 01 iekeerring 14. Satellietenhuis 
3. Vulring satellietenhuis 9. Conisch lager pignon 15. Differentieeltandwiel 
4. Kroonwiel 10. Afstandsbus pignon 16. h t e l l i e t  
5 .  Pakking 11. Ontluchtnippel 17. Lagerklemring 
6. Deksel 12. Pignon 18. Steekas 
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'D' ACHTERBRUG 

15 214 8 ACHTERBRUG - REVIDEREN .. . 
(Achterbrug uitgebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: 

Montageblok voor klokmicrometer 
Kal iber 
Kaliberspil 
Dummy-pignon 
Drukgereedschap 
Houder voor klokmicrometer 
Voorspanhuls 
Montagestempel differentieellagers 
Trekker differentieel lagers 
Steutel pignonflens 
Montagegereedschap pignonlagercup 
Voorspanningmeter 

Montagestempel pignonlager 
Metrische klokmicrometer 
Montagestempel pignonol iekeerring 
Pignonflenstrekker 
Pignonlagertrekker 
Achterbrugmontagesteun 
Grondplaat 
Hulpstukken grondplaat 

Achterbrug demonteren 

1. Verwijder de remleiding. Bevestig de montagesteun 
15-057 en plaats de achterbrug op een standaard. 
Verwijder het deksel en de pakking van het achter- 
brughuis (10 bouten) en tap de o l ie  af. Verwijder 
de remtrommels en de steekassen samen met de an- 
k e r ~ l a t e n  (4 bouten aan elke zijde) (Fig. 21). 

Fig. 21 Achterbrug met montagesteun op standaard 

2. Verwijder de beide lagerkappen van het satellieten- 
huis (4 bouten) en druk het satellietenhuis met 2 
afgeschuinde houten balkjes u i t  het achterbrughuis 
(Fig. 22). 
Bij nieuwe o f  b i j  a c h t e r b r ~ g ~ e n  die nog weinig ge- 
lopen hebben, moet het differentieelhuis worden ge- 
spreid . 

Fig. 22 Het verwijderen van het satellietenhuis 

- 
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'D' ACHTERBRUG 

3. Houd de pignonflens met speciaal gereedschap 15- 
030 tegen en verwi jder de moer (Fig. 23). 

Daar de zelfborgende moer moet worden vernieuwd, 
dient de nieuwe moer te worden gemonteerd nadat 
al le  afstel- en montagewerkzaamheden z i  in  uitge- 
voerd. Tiidens deze werkzaamheden kan de oude 
moer worden gebruikt. 

**  Bepaal het wrijvingsmoment van de pignonlagers en 

noteer de vastgestelde waarde. 

Fig. 23 Pignonflens tegenhouden 

4. Verwijder de pignanflens met een i n  de handel ver- 
krijgbare trekker. Trek het pignon uit  het achter- 
brughuis (Fig. 24). 

Fig. 24 Pignonflens verwijderen 

5. Verwijder het grote conische rollager van de pig- 
nonas met trekker 15-054, o f  de grondplaat 15-69 
met hulpstuk 15-059-01 (Fig. 25). 

Fig. 25 Conisch rollager verwiideren 
A = Gereedschap 15-054 
B = Grondplaat 15-059 met hulpstuk 

1 5-059- 1 
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'D'  ACHTERBRUG 

6. Verwijder het k le ine  conische rollager en tegeli j- 
kerti jd de oliekeerring met speciaal gereedschap 
15-042 (Fig. 26). 

7. Verwijder de kleine buitenste lagercup en monteer 
een nieuwe cup met gereedschap 15-033. Vernieuw 
tevens de grote buitenste lagercup (de montagege- 
reedschappen hebben aan 66n zi jde een rand voor 
de montage van de cups met een kleinere diameter 
voor oudere typen achterbruggen). Z ie  Fig. 27. 

De cups moeten een voor een worden vervangen zodat 
a l t i j d  de ene cup als geleider dient voor het monta- 

. . 

Fig. 26 Het kleine conische rollager en de ol ie- 
keerring verwijderen 

Controleer de lagerzetels en draagvlakken van de 
lagers op beschadiging. Fig. 27 Lagercup monteren 
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'D'  ACHTERBRUG 

Differentieel demonteren 

8. Plaats de arrnen van trekker 15-026-A onder een 
van beide conische rollagers van het satellietenhuis 
en klem een arm i n  een bankschroef. Verwijder op 
deze wijze beide lagers. 
D i t  kan ook met de grondplaat 15-059 en passende 
hulpstukken worden uitgevoerd, Fig. 28. 

9. Draai de kroonwielbouten u i t  het huis (8 bouten) 
en neem het kroonwiel van het satellietenhuis (Fig. 
29). 

Meet met een voelerrnaat rle speling van de twee diffe- 
rentieeltandwielen. Wanneer de speling rneer dan 0,15 
rnm bedraagt, rnoet deze worden teruggebracht door 
montage van nieuwe drukringen (zie onderdelenboek 
voor verschillende dikten). Is  de speling kleiner dan 
de rnaxirnale waarde, dun behoeft het differentieel niet 
te worden gedemonteerdmitsde staat van de satelliet- 
en differentieeltandwielen nog i n  orde i s  (Fig. 30). 

Fig. 28 Conisch rollager van het satellietenhuis 
verwi jderen 

Fig. 29 Bevestiging van het .kroonwiel op het satellie- 

tenhuis 

Fig. 30 Speling van differentieeltandwielen 
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'D'  ACHTERBRUG 

15 214 8 

10. Tik met een doorslag de borgpen van de satellie- 
tenas u i t  het huis (Fig. 31). Verwijder de satellie- 
tenas, de satellieten en de differentieeltandwielen. 

Differentieel rnonteren 

1 1  . Breng de twee differentieeltandwielen, elk voor- 
zien van een drukring, in  het satellietenhuis aan. 

De gegroefde zijde van de drukringen rnoet naar 
de differentieeltandwielen z i jn  gel<eerd (Fig. -32). 

Breng de twee satell iettandwielen, elk voorzien 
van een spherische (bolle) drukring, aan door ze 
beide gel i jk tussen de differentieeltandwielen te 
draaien. 
Breng de satellietenas aan (let op de boring voor 
de borgpen). 

Controleer o f  de speling van de differentieeltand- 
wielen niet rneer dan 0,15 rnm bedraagt. Dernon- 
teer zonodig het differentieel en rnonteer dikkere 
drukringen. 

13. Bevestig de satellietenas met de borgpen (Fig. 31). 

14. Verwarrn het kroonwiel door het ongeveer 10 minu- 
ten i n  kokend water te leggen. Leg de bout- 
gaten i n  het satellietenhuis en het kroonwiel in  
lijn, breng nieuwe bauten aan en zet ze met het 
~oor~eschreven aantrekkoppel vast (rnonteer het 
conische rol lager nog niet). 

Fig. 31 Borgpen van de satellietenas 

Fig. 32 Differentieel, gedernon teerd 
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15 214 8 

ALGEMENE GEGEVENS VOOR DE TANDSPELING TUSSEN KROONWIEL EN PIGNON EN DE PIGNONDIEPTE 

Het kroonwiel en pignon vormen een geheel; ze mogen alleen paarsgewijs worden gemonteerd. 

Gebruik de speciale gereedschappen, die i n  de tekst worden genoemd. 

Houd onderdelen en gereedschappen goed schoon en meet nauwkeurig. 

Smeer a l le  lagers en contactvlakken tijdens het monteren i n  met de voorgeschreven hypoid-olie. 

Een geheel gemonteerd en afgesteld differentieel kan niet zonder afstellen en meten van speling in  een andere 
achterbrug van hetzelfde type worden gemonteerd. 

Het i s  strikt noodzakelijk dat de onderstaande volgorde van afstellen en meten wardt opgevolgd. 

1 .  Bepaal de dikte van de shim op het 
pignon. 

2. Meet de totale speling (satellieten- 
huis met lagers i n  de achterbrug ge- 
monteerd . 

3. Pignon monteren (voorspanning van 
het pignonlager bepalen). 

4. Bepaal de dikte van de shims aan 
weerszi jden van het differentieel- 
huis. 

5. Controleer het tandcontactbeeld. 
a = aangedreven zijde 
b = achterzijde 

Fig. 33 
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Dikte van de shim voor het pignonlager bepalen 

15. Schuif de oude shim (of een nieuwe shim van wi l -  
lekeurige dikte) en het grote conische rollager op 
de dummy-pignonas 15-020 en draai de conische 
moer aan (Fig. 34). 

Smeer v66r het afstellen de lagers i n  met de voor- 
aeschreven differentieelol ie. 

16. Breng de dummy-pignonas i n  de achterbrug aan en 
schuif het buitenste lager en het drijverhandel op 
de as. Draai de voorspanhuls 15-023 op het drii- 
verhandel. Houd het driiverhandel en de dummy- 
pignonas tegen en draai de zeskante bout op de 
voorspanhuls rechtsom tot de buitenste groef i n  de 
voorspanhuls gel i jk l ig t  met het tweede merkteken 
(bij nieuwe lagers; b i  j gebruikte lagers &e 
merkteken). Draai de dummy-pignonas enkele ma- 
len zodat deze zich kan zetten (Fig. 35). , 

Fig. 34 Dummy-pignonas 15-020 
A - Dummy-pignonas 
B - Shim 
C - Conisch rollager 
D - Conische moer 

Fig. 35 Voorspanhuls 15-023 
A - Merkteken voor nieuwe lagers 
B - Merkteken voor gebruikte lagers 

17. Breng de voorspanningmeter 15-041 aan en lees het 
koppel af dat nodig is om de dummy-pignonas rond 
te draaien (Fig. 36). 

Het pignon moet met het eerder ingestelde draaiend 
koppel (v~ors~anning)  worden afgesteld. Bi jvoor- 
beeld wanneer het draaiend koppel 2,3 Nm (23 
kg.cm) (21.7 Ib.in.) bedroeg, moet nu hetzelfde 
draaiend koppel plus de wrijving van de oliekeer- 
ring worden ingesteld: 2,3 Nm (+ 0,2-0,4 Nm) 
(25 kg.cm (+ 2-4 kg.cm)(21.7 Ib.in.)(+ 1.7-3.5 
Ib.in.). 

Fig. 36 Voorspanhuls 15-023 
A - Voorspanhuls 
B - Merkteken voor gebruikte lagers 
C - Merkteken voor nieuwe lagers 
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18. Breng de kaliberspil 15-019 samen met de te mon- 
teren lagers i n  de achterbrug aan, monteer de la- 
gerkappen (nummers moeter! c~rres~onderen) en zet 
de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel 
vast (Fig. 37). 

19. Houd de kaliberspil met een doorslag tegen en 
draai de gekartelde moer zodanig tegen het lager, 
dat (nadat de doorslag i s  verwijderd) de kaliber- 
spil nog met de gekartelde moer kan worden ge- 
draaid (Fig. 38). 
Draai de kaliberspil enkele malen zodat de lagers 
zich kunnen zetten. 

20. Bevestig de meetklok 15-046 met de standaard 
15-022-A op de achterbrug en plaats de meet- 
stift op het midden van de kaliberspil. Draai de 
kaliberspil langzaam en lees de maximale waarde 
op de klokmicrometer af.  Draai vervolgens de ka- 
liberspil totdat de helft van deze waarde wordt 
verkregen. N u  mag de kaliberspil niet meer wor- 
den gedraaid (Fig. 39). 

Fig. 37 Kaliberspil i n  de achterbrug 

Fig. 38 Kaliberspil stel len 

Fig. 39 Kaliberspil instellen 
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21. Zet nu de meetstift op de buitenste rand van de 
dummy-pignonas, vlak naast de kaliberspil. Draai 
de dummy-pignonas langzaarn totdat de maximale 
waarde wordt bereikt. Draai vervolgens de dummy- 
pignonas zo, dat de helft van deze waarde wordt 
gerneten. De dummy-pignonas mag nu niet meer 
worden gedraaid (Fig. 40). 

Fig. 40 Dummy-pignonas instellen 

22. Neem de klokmicrometer u i t  de standaard en 
plaats hem op het montageblok 15-008. Plaats het 
montageblok met de klokmicrorneter op een vlakke 
ondergrond en stel m. b.v. het kaliber 15-008-03- 
A de micrometer op nul i n  (Fig. 47). 

Onder elke trap van het kaliber i s  de codeletter 
van het achterbrugtype ingegraveerd (Fig. 41). 
Voordat b i i  een 'Dl-tvoe achterbrua wordt aeme- 
ten, rnoet de klokmicrorneter op de met de D ge- 
merkte traw ow nu1 worden inaesteld. 

23. Plaats het rnontageblok met de klokmicrometer op 
het midden van de dummy-pignonas en schuif de 
stift van de meetklok langzaam i n  lengterichting 
over de kaliberspil. Volg aandachtig de bewegin- 
gen van de naald en onthoud de plaats waar de 
naald beweegt. Herhaal deze handel ing enkele 
malen. 

Wanneer de naald 5 strepen links van het nul-te- 
ken staat, dan i s  de shim onder de dummy-pignon- 
as 0,05 mm te dik (Fig. 42). lndien de naald 4 
strepen rechts van het nul-teken staat, dan i s  de 
shim 0.04 mm te dun. (Dit aeldt voor meetklokken . ., 
waarbii de naald naar rechts draait wanneer de 
stift wordt ingedrukt .) 

Fig. 41 Klokmicrorneter op nu1 afstellen 

Fig. 42 Naald van micrometer 5 ,strepen links van het 
nul-teken - shim onder dummy-pignonas te 
dik 
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Dikte van shim onder dummy-pignonas 1,01 mm 
Aanwijzing naald van micrometer links van 
het nul-teken -0.05 mm 

Di t  i s  de dikte van de shim, die tussen het grote 
conische rollager en de pignonkop moet worden ge- 
monteerd . 

24. Kies m.b.v. de micrometer een shim van de ver- 
eiste dikte (zie onderdelenboek voor onderdeelnum- Fig. 43 Naald van micrometer 4 strepen rechts van 
mer shim). het nul-teken - shim onder dummy-pignonas 

te dun 

Controle 

25. Verwijder de dummy-pignonas en de oude shim. 
Schuif het conische rollager en de gekozen shim 
op de dummy-pignonas, draai de conische moer 
vast, Fig. 44 en breng de dummy-pignonas aan 

26. Schuif het buitenste lager en het koppelstuk erop. 
Breng de voorspanhuls aan (gebruik b i j  nieuwe la- 
gers het tweede merkteken, b i j  gebruikte lagers het 
eerste merkteken). Draai de dummy-pignonas enkele - 
malen (Fig. 45). 

Fig. 44 A - Dummy-pignonas 
B - Gekozen shim 
C - Conisch rollager 
D - Conische moer 

Fig. 45 Voorspanhuls 15-023 
A - Merkteken voor nieuwe lagers 
B - Merkteken voor gebruikte lagers 
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27. Plaats de micrometer zo op de dummy-pignonas dat 
deze de helft van de eerdergenoemde waarde, zo- 
als i n  punt 21 werd beschreven, aanwijst. Draai 
de micrometer van de as af.  

28. Controleer nogmaals de nul-afstelling van de micro- 
meter op het montageblok en het kaliber (Fig. 46). 
Plaats het kaliber op de kop van de dummy-pig- 
nonas. Wanneer de stift van de micrometer nu 
weer i n  lengterichting over de kaliberstift wordt 
bewogen (zie punt 23) moet, wanneer de voorgaan- 
de metingen correct waren, de naald op nu1 b l i j -  
ven staan. De maximale tolerantie bedraagt 0,01 
mm (Fig. 47). 

Wanneer het verschil meer dan 0,01 mm bedraagt, 
gaat u als volgt te werk: 

Wanneer de naald rechts van het nul-teken staat, 
moet een dikkere shim worden gemonteerd. 

Wanneer de naald links van het nul-teken staat, 
moet een dunnere shim worden gemonteerd. 

De nieuwe shim van de juiste dikte moet worden 
gekozen en de controle moet worden herhaald tot- 
dat de naald op nu1 b l i j f t  staan met een maximale 
tolerantie van 0,01 mm. 

Breng de nieuwe shim aen. 

Fig. 46 Nul-afstell ing van de micrometer 

Fig. 47 De naald van de micrometer staat op nu1 
(max. tolerantie 0,01 mm) 

29. Verwi jder de dummy-pignonas en de kaliberspil . 
Schuif de gekozen shim en het conische rollager 
van de dummy-pignonas af en breng ze op de 
pignonas aan. Pers het lager met stempel 15-042 
op z i jn  plaats (Fig. 48). 

Fig. 48 A - Montagestempel pignonlager 
B - Conisch rollager 
C - Gekozen shim 
D - Pignonas 
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Totale speling meten 

30. Pers eerst het conische rollager zonder shims op 
de achterzijde van het satellietenhuis. Gebruik 
hiervoor montagestempel 15-025-A. Klem het sa- 
tellietenhuis in een bankschroef (gebruik alumini- 
um bekken) en breng het tweede conische rollager 
aan (Fig. 49). 

Controleer het lager op beschadiging alvorens het 
te monteren (mogeli jk ontstaan b i i  het verwi jderen). 

Fig. 49 Lager monteren m.b.v. stempel 15-031 

31. Breng de lagerklemringen voor spindel 15-021 in  
de achterbrug aan en breng het satellietenhuis 
samen met de lagercups op hun plaats (Fig. 50). 

Bevestig de lagerkappen (de nummers moeten cor- 
responderen) en draai de bouten vast. Draai ver- 
volgens de bouten weer 10s en draai ze handvast . 
aan . 

32. Steek s~indel  15-021 in een van beide askokers 
en dradi het met een aantrekkoppel van 5 Nrn 
(50 kg.cm)(43.4 Ib.in.) vast. Draai het satellieten- 
huis een aantal malen en controleer met een mo- 
mentsleutel of het spindel nog met een aantrek- 
koppel van 5 Nm (50 kg.cm)(43.4 Ib.in.) vastzit 
(Fig. 51). 

Fig. 50 Lagerklemringen aanbrengen 

Fig. 51 Steek het spindel 15-021 in de askoker en 
zet het vast 
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33. Bevestig de micrometer zo op de achterbrug dat de 
stift tegen de rand aan de binnenzijde van het 
kroonwiel aanligt. De stift moet voor de helft z i jn  
ingedrukt en de naald moet op nu1 staan (Fig. 52). 

Fig. 52 De stift van de micrometer l ig t  tegen de rand 
aan de binnenzijde van het kroonwiel aan 

34. Steek het spindel i n  de ondere askoker en zet het 
weer met een aantrekkoppel van 5 Nm (50 kg.cm) 
(43.4 Ib.in.) vast. 

Afhankelijk vanaf welke zijde druk wordt uitge- 
oefend, zal de naald van de micrometer naar 
links of naar rechts bewegen; volg deze b e ~ e g i n g  
aandachtig. 

35. Draai het spindel 10s. Draai de micrometer opzi j .  
Verwi jder het spindel, het differentieel, de lagers 
en de lagerklemringen. 

Schrijf de verkregen waarde op. Di t  getal i s  de 
totale speling van het satellietenhuis i n  de achter- 
brug (b.v. 1,35 mm)(Fig. 53). 

Fig. 53 A - Momentsleutel 
B - Spindel 15-021 
C - Micrometer 
D - Lagerklemringen 
E - Totale speling - satellietenhuis i n  

achterbrug 
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Montage van het pignon 

(Bepalen van de lagervoorspanning) 

36. Plaats het kleine conische rollager i n  het achter- 
brughuis. 

37. Smeer de zetel voor de oliekeerring in  het achter- 
brughuis met vet en smeer ook vet i n  de nieuwe 

Fig. 54 Oliekeerring met gereedschap 15-047-A 
oliekeerring, tussen de twee lippen (gebruik vet 

I npersen 
volgens Ford specificatie S-M1C-75A). 

Het vet dat reeds i n  de nieuwe oliekeerring aan- 
wezig is, moet erin bli jven. 

Pers de oliekeerring met het speciaal gereedschap 
15-047-A zover i n  het huis tot h i j  gel i ik l ig t  met 
de rand, zie Fig. 54. 

Fig. 55 Onderdelen pignon 
A - Houder oliekeerring D - Pignon 

38. Plaats het pignon met een nieuwe afstandsbus i n  B - Afstandsbus E - Gekozen shim 
het achterbrughuis. Controleer de houder van de C - Conisch rollager 
keerring op slijtage, vervang hem zonodig, Fig. 
55. Maak de schroefdraad en het pignon zorgvul- 
dig schoon. Breng ter hoogte van het midden van 
de schroefdraad van de nieuwe zelfborgende moer 
op drie plaatsen gelijkmatig over de omtrek ver- 
deeld 'Loctite 275' aan. 
Breng de moer als volgt aan: 

Houd de flens van de pignon tegen met gereed- 
schap 15-030 en draai de zelfborgende moer lang- 
zaam vast, Fig. 56. 

Fig. 56 Pignontlens tegenhouden en moer langzaam 
aandraaien 
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Gedurende het aantrekken van de moer moet het 
draaiend koppel regelmatig met speciaal gereedschap 
15-041 worden gecontroleerd, zie Fig. 57. Trek de 
moer verder aan tot het draaiend koppel (de voor- 
spanning) gel i jk i s  aan die welke vd i r  het dummy- 
pignon (punt 17) werd bereikt. 

Voorbeel d 

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

Waarde bereikt in 
punt 17 2,3 Nm (23 kg.cm) 
plus wrijving van 
nieuwe oliekeerring 

0,2..0,4 Nm (2 ... 4 kg.cm) 

Nadat deze waarde i s  bereikt, mag de moer niet meer - 
worden losgedraaid. 

Het aantrekkoppel van de flensmoer moet nu minstens 
200 Nm (20 mkg) bedragen. Als deze waarde van het 
aantrekko~oel niet wordt bereikt of het draaiend k o w ~ e l  
wordt overschreden, moet het pignon weer worden gede- 
monteerd en de beschreven bewerking met een nieuwe 
niet-samendrukbare afstandsbus worden herhaald. (Onvol- 
doende vaorspanning van de lagers, omdat de bus te ver 
i s  samengedrukt en niet meer terugkeert i n  z i j n  oor- 
spronkelijke vorm.) 

Dikte van shims bepalen voor montage aan weerszijden 
van het satel lietenhuis 

39. Schuif de l ~ g e r k l e m r i n ~ e n  i n  de askokers (Fig. 58). 
Breng het satellietenhuis met de buitenste lager- 
cups i n  de achterbrug aan. keng  de lagerkappen 
aan. Draai de moeren vast, draai ze weer 10s en 
draai de met een dopsleutel handvast. 

Fig. 57 Draaiend koppel (voorspanning) van pignon 
controleren 

Fig. 58 Lagerklemringen aanbrengen 
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40. Pers het satellietenhuis van de pignonas af door 
het spindel met een aantrekkoppel van 5 Nm 
(50 kg.cm) (43.4 1b.in.) vast te draaien (Fig. 61). 

41. Plaats de stift van de micrometer loodrecht op een 
tand van het kroonwiel, d .w .z. loodrecht op de 
tandflank. Meet op vier plaatsen de speling tus- 
sen de tanden (draai het kroonwiel steeds twee 
bouten verder). Het verschil in tandspeling mag 
niet meer dan 0,05 mm bedragen. Bevestig het 
spindel in de andere askoker en draai het lang- 
zaam vast tot een tandspeling van 0,01 mm ont- Fig. 59 Taststift van klokmicrometer haaks op een 
staat (Fig. 59). kroonwieltand zetten 

42. Plaats vervolgens de stift van de micrometer tegen 
de rand aan de binnenzijde van het kroonwiel en 
stel de micrometer op nu1 in (Fig. 60). kvestig 
het spindel in de andere askoker en zet het met 
een aantrekkoppel van 5 Nm (50 kg.cm)(43.4 Ib. 
in.) vast. Noteer de maximale waarde (b.v. 0,64 
mm)(Fig. 61). Neem het spindel, het satellieten- 
huis en de lagerklemringen uit de achterbrug. 

VOORBEELD 

Totaal gemeten speling 1,35mm , 
Voorspanning (moet alt i jd er b i j  worden 
opgeteld) + 0,05 mm 

1,40 mm 
--- - - -- 

Dikte van de shim aan de achterzijde van het kroonwiel 
Fig. 60 Taststift van klokmicrometer op binnenzi jde 

Gemeten 0,64 mm 
van kroonwielpasrand zetten 

Verminderd met de tandwielspeling, 
uit  de praktijk gebleken - 0,12 mm 
(Dit getal i s  constant en uit vele tests 
gebleken) 

0,52 mm 

Dikte van de shim aan de voorzijde van het krwnwiel 

De rest van de shims wordt aan deze 
zijde van het satellietenhuis gemonteerd 
Totale speling 1,40 rnm 
Verminderd met de dikte van de shim 
aan de achterzijde van het kroonwiel 0,52 mm 

Fig. 61 Satellietenhuis met de spindel van pignon 
afdrukken. Klokmicrometer aflezen 
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43. Bevestig trekker 15-026 onder een van de co- 
nische rollagers van het satellietenhuis en klem 
de trekker met een arm in  een bankschroef. Ver- 
wijder op deze wijze beide lagers. Dit kan ook 
met de grondplaat 15-059 en de passende hulp- 
stukken worden uitgevoerd (Fig. 62). 

Controleer de rollagers op beschadiging alvorens 
deze te monteren (bramen rnogelijk b i j  het verwij- 
deren ontstaan) . 

Fig. 62 Trek de lagers van het satellietenhuis 

44. Monteer shims van de juiste dikte (Fig. 63). Pers 
het conische rollager eerst op de voorzijde van 
het satel lietenhuis (gebruik stempel 15-025-A). 

Fig. 63 Kies shims van de juiste dikte 

45. Klern het satellietenhuis in een bankschroef (ge- 
bruik aluminium bekken) en monteer het tweede 
lager (Fig. 64). 

Fig. 64 Het conische rollager op het satellietenhuis 
persen 
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Satell ietenhuis rnonteren 

50. heng het satellietenhuis in  de achterbrug aan. 
Monteer de lagerkappen (het getal moet corres- 
ponderen). Srneer het draad van de bouten met 
vloeibare pakking i n  en draai de bouten met het 
~oor~eschreven aantrekkoppel vast (Fig. 65). 

51. Plaats de stift van de micrometer loodrecht op een 
tand van het kroonwiel en meet de tandspeling. 
Bii een 'Dl-type achterbrug moet de tandspeling 
0,lO-0,20 rnrn bedragen (Fig. 66). 

lndien de tandspeling te groot is, moeten de shims 
aan de achterzijde van het kroonwiel worden ver- 
wijderd en onder het lager aan de voorzijde van 
het kroonwiel worden gemonteerd. Bij een te klei-  
ne tandspeling moeten de shims, die aan de voor- 
zijde van het kroonwiel z i j n  gemonteerd, aan de 
achterzijde worden gemonteerd . 

v 

Fig. 65 Breng de lagerkappen met het corresponderen- 
de getal aan, breng de bouten aan en draai 
ze met het ~oor~eschreven aantrekkoppel vast 

Wi jz ig  het aantal shims niet. Verwissel de shims 
alleen van ~ l a a t s .  

Fig. 66 Plaats de stift van de micrometer loodrecht op 
een tand van het kroonwiel 
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Controle van het tandcontactbeeld 

Nieuwe kroonwielen hebben nog het ideale tandcon- 
tact, dat tijdens het proefdraaien i n  de fabriek is 
ontstaan. Het is van belang dat het beeld van het 
tandcontact wordt gecontroleerd nadat nieuwe onder- 
delen z i jn  gemonteerd. Breng op de tanden van het 
kroonwiel een hiervoor geschikte kleurstof (b. v. Prui- 
sisch blauw) aan. Plaats op de moer van de pignon- 
flens een sleutel en draai het pignon enkele malen 
i n  beide richtingen rond zodat de tanden van het pig- 
non met a l le  standen van het kroonwiel i n  contact 
z i jn  geweest. Door het kroonwiel met een stuk hout 
af te remmen, wordt het beeld van het tandcontact 
beter zichtbaar (Fig. 67). De tandspeling oefent grote 
invloed u i t  op het beeld van het tandcontact. Mocht 
het beeld van !let tandcontact ondanks de juiste werk- 
volgorde niet voldoen, dan mag de correctie uitslui- 
tend door vergroting o f  verkleining van de tandspeling 
(binnen de tolerantie) worden uitgevoerd. Het aantal 
shims mag echter niet worden gewijzigd. De shims 
mogen alleen van plaats verwisselen, zie Fig. 68. 

Wanneer een shim van 0,01 mm dikte van plaats 
wordt verwisseld, zal de tandspeling met 0,01 mm 
wi  jzigen. 

52. Leg op het pasvlak van de achterbrug een gieuwe 
pakking, breng het deksel aan, smeer het draad 
van de bouten met vloeibare pakking in. Draai 
de bouten met het ~oor~eschreven aantrekkoppel 
vast. 

55. Vul de achterbrug nadat deze i s  gemonteerd met 
de voorgeschreven o l ie  b i j  . 

Fig. 67 Het kroonwiel met een stuk hout afremmen 

Fig. 68 ldeaal beeld van tandcontact 

53. Schuif de ankerplaten over de steekassen en 
schuif de steekassen i n  de askokers. Zet de bout- 
gaten i n  l i jn, breng de bouten aan en draai ze 
met het ~oor~eschreven  aantrekkoppel vast (Fig. 
69). 

Smeer de lagerdeksels op de lagerzetels in  de as- 
kokers i n  met l ithium vet (vet volgens specificatie 
S-MlC 451A). 

54. Neem de achterbrug u i t  de standaard en monteer 
de remleiding. 

Fig. 69 Draai de bouten van de steekas vast 
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15 254 DIFFERENTIEEL - UIT- EN INBOUWEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Uitbouwen 

1. Draai de wielmoeren 10s. Krik de wagen op en 
plaats bokken onder de langsliggers. 

2. Verwijder de wielen en remtrommels. 

3. Verwijder de bevestigingsbouten van de steekassen 
en de anker~laten (4 bouten aan elke ziide). Trek 
de steekasse;~ uit de spiebanen in de differentieel- Fig. 70 Steekas verwi jderen 
tandwielen (Fig. 70). 

4. Maak de cardanas van de pignonflens 10s. 

5. Plaats een bak onder de achterbrug waarin de olie 
kan worden opgevangen. Verwijder de moeren waar- 
mee het differentieelhuis op de achterbrug i s  be- 
vestigd (8 rnoeren)(Fig. 71). 

Fig. 71 Bevestiging van het differentieelhuis op de 
achterbrug 
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lnbouwen 

Reinig de pasvlakken van het differentieelhuis en de 
achterbrug, verwi jder al le  pakkingresten. 

6. Leg een nieuwe pakking op het pasvlak. Bevestig 
het differentieelhuis op de achterbrug en draai de 
moeren met het ~oor~eschreven aantrekkoppel vast 
(Fig. 72). 

7. Bevestig de cardanas op de pignonflens (gebruik 
nieuwe veerringen). Draai de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast. (Ga b i  j een tweede- 
i ige cardanas i n  de %lgorde zoals i n  Werknummer 
15 514 is beschreven te werk (Fig. 73.).) 

8. Schuif de steekassen i n  de spiebanen. Bevestig de 
anlterplaten met de bouten en draai ze met het 
voorgeschreven aantrekkoppel vast (Fig. 74). 

9. Monteer de remtrommels en de wielen. Laat de 
wagen zakken en draai de wielmoeren vast. 

10. Vul de cardanas met voorgeschreven o l ie  b i j .  

Fig. 72 A - Differentieelhuis 
B - Pakking 
C - Achterbrug 

Fig. 73 Cardanas bevestigd op de pignonflens 

Fig. 74 Bouten van de steekas aandraaien 
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'J' ACHTERBRUG 

Fig. 75 
1. Achterbrughuis 8. Buitenring conisch lager 14. Satelliet 
2.  Pakking 9. Stelmoer 15. Binnenring met conische rollenkooi 
3. Kroonwiel 10. Pignonflens 16. Pignon 
4. Satel lietenas 11 . Oliekeerring 17. Differentieelhuis 
5. Differentieeltandwiel 12. Binnenring met conische rollen- 18. Samendrukbare afstandsbus pignon 
6. Satel lietenhuis kooi 19. Shim voor pignon 
7. Askoker 13. Buitenring, conisch rollager 
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15 254 8 DIFFERENTIEEL - REVIDEREN 
(Differentieel uitgebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: 

Montageblok voor micrometer.. ............ .15-008 
Kaliber ................................ 15-008-03-A 
Kalibers~il  .............................. 15-019 
D~mm~-~ ignonas ......................... 15-020 
Standaard voor klokmicrometer. ............ 15-022-A 
Voorspanhuls. ............................ 15-023 
Trekker voor differentieel lagers ............ 15-026-A 
S~eciale sleutel pignonflens.. ............. 15-030 
Montagesternpel voor differentieellagers.. ... 15-031 

Satellietenhuis en pignon uitbouwen 

1. Plaats het differentieelhuis op een rnontagesteun 
m . b. v. standaard 16-009 (Fig. 76). 

2. Venvijder de borgplaatjes voor de 2 lagerstelmoeren. 

3. Merk de lagerkappen en verwijder ze (4 bouten). 
Verwijder het satellietenhuis, de lagers en de stel- 
moeren uit het differentieelhuis (Fig. 77). 

Montagestempel pignonlagercups .......... 15-034 
Voorspanningmeter. ...................... 15-041 

.............. Montagestempel pignonlager 15-042 
Metrische klokmicrometer ................ 15-046 
Pignonlagertrekker ...................... 15-054 
Montagestempel ol iekeerring .............. 15-058 
Grondplaat ............................. 15-059 
Hulpstukken voor grondplaat.. ............ 15-059-04 
Standaard .............................. 16-009 

Fig. 76 Differentieel huis met standaard 16-009 in 
montagesteun 

Fig. 77 Merk de lagerkappen en verwijder ze 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-37 



'J' ACHTERBRUG 

4. Houd de pignonflens met de speciale sleutel 15-030 
tegen en verwijder de moer (Fig. 78). 

5. Trek de pignonflens met een in  de handel verkrijg- 
bare trekker van de pignonas. Verwijder de pig- 
nonas (tik hem zonodig met een kunststof hamer 
uit het differentieelhuis)(Fig . 79). 

6. Trek het binnenste conische rollager van de pig- 
nonas m. b.v. trekker 15-054 of met de grondplaat 
15-059 en de hulpstukken 15-059-04 (Fig. 80). 

Fig. 78 Houd de pignonflens met de speciale sleutel 
tegen 

Fig. 79 Trek de pignonflens van de pignonas 

Fig. 80 Conisch rollager van de pignonas trekken 
A = Trekker 15-054 
B = Grondploat 15-059 met huypstukken 

1 5- 059- 04 rl ~n 
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7. Dri if met nlontagestempel 15-042 het buitenste 
conische lager en de oliekeerring u i t  het ashuis 
(Fig. 81). 

Fig. 81 Pers het buitenste lager en de oliekeerring 
w i t  het ashuis 

8. Tik de buitenring u i t  het huis en monteer met monta- 
gestempel 15-034 een nieuwe buitenring. 

\ 

Vernieuw de binnenring op dezelfde wi jze (Fig. 82). 

De ringen moeten een voor een worden vervangen 
zodat een ring a l t i j d  het demontagegereedschap kan 
geleiden. 

De lagerzetels en lagerringen mogen niet z i i n  be- 
schadiad. 

Fig. 82 Montage van een nieuwe buitenring 

, 
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15 254 8 

Differentieel demonteren 

9. Klem trekker 15-026-A onder een van de conische 
rollagers op het satellietenhuis en klem een arm i n  
een bankschroef. Verwijder op deze wijze beide 
lagers (Fig. 83). 

10. Verwijder de bouten waarmee het kroonwiel op het 
satellietenhuis is bevestigd en verwijder het kroon- 
wiel (6 bouten) (Fig. 84). 

Meet de speling van de differentieeltandwielen met 
een voelermaat (Fig. 85). Wanneer de speling meer 
dan de maximale speling van 0,15 mm bedraagt, moet 
deze speling worden teruggebracht door nieuwe druk- 
rinaen te monteren (zie onderdelenboek voor verkriia- u , - 
bare dikten). Is  de speling kleiner dan 0,15 mm dan 
behoeft het satellietenhuis niet t e  worden gedemonteerd 
mits de satellieten en differentieeltandwielen i n  aoede 
staat verkeren. De werkzaamheden genoemd i n  punt 
1 1 - 14 behoeven dan niet te worden uitgevoerd. 

Fig. 83 Een lager van het satellietenhuis trekken 

Fig. 84 Bevestiging van het kroonwiel op het diffe- 
rentieel huis 

Fig. 85 Speling meten van de differentieeltandwielen 
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11. Tik de borgpen, waarmee de satellietenas i s  ge- 
borgd, u i t  het satellietenhuis. Verwiider de sate- 
lietenas, de satellieten en de differentieeltandwie- 
len (Fig. 86). 

Fig. 86 Borgpen van de satellietenas 

Differentieel monteren 

12. Breng de differentieeltandwielen, elk voorzien van 
een nieuwe drukring, i n  het satellietenhuis aan. 

De gegroefde zi jde van de drukringen moet naar de 
differentieel tandwielen z i  i n  gekeerd (Fig. 87). 

13. Draai beide satellieten, elk voorzien van een druk- 
ring, gel i jkti jdig tussen de differentieel tandwyen.  
Breng de satellietenas aan (let op de boring voor 
de borgpen). 

Controleer met een voelermaat de tandspeling van 
de differentieeltandwielen (bii elk afzonderliik) en . . 
overtuig u ervan dat de maximum speling van 0,15 Fig. 87 Differentieel, gedemonteerd 
mm niet wordt overschreden. Zonodig moet het sa- 
tellietenhuis weer worden gedemonteerd en dikkere 
vulringen worden gemonteerd. 

14. Borg de satellietenas met een borgpen. 

15. Verwarm het kroonwiel ongeveer 10 minuten i n  

kokend water, leg de boutgaten met de borin- 
gen i n  het satellietenhuis i n  l i jn, breng nieuwe 
bouten aan en draai ze met het voorgeschreven 
aantrekkoppel vast (Fig. 88). 

Fig. 88 Bevestiging van het kroonwiel op het satel- 
lietenhuis 
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ALGEMENE RlCHTLlJNEN VOOR DE AFSTELLING VAN KROONWIEL EN PIGNON 

Het kroonwiel en het pignon vormen een paar en mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. 

De speciale gereedschappen, die in de tekst worden genoemd, zi jn voor verschillende werkzaamheden onmisbaar. 

Het i s  van groot belang, dat alles goed schoon i s  en dat de metingen zeer nauwkeurig worden verricht. 

B i i  de montage moeten alle lager- en glijvlakken met de voorgeschreven soort hypoid-olie worden gesmeerd. 

De onderdelen van een afgestelde achteras kunnen niet i n  een ander ashuis van hetzelfde type worden gemonteerd, 
zonder de nodige afstellingen en metingen te verrichten. 

Het i s  van belang dat in  de v~or~eschreven volgorde wordt afgesteld en gemeten: 

1. Bepaal de dikte van 
de shims voor het 
pignon. 

2. Monteer het pignon 
(bepaal de voorspan- 
ning van het pignon- 
lager). 

3. Monteer het satellie- 
tenhuis (bepaal de 
voorspanning van de 
lagers en de tand- 
spel ing) . 

Fig. 89 

4. Controleer het beeld 
van het tandcontact. 
a = voorzi jde (aandri jfzi jde) 
b = achterzi jde (hellingzi jde) 
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Shimdikte voor het pignon bepalen 

16. Het bepalen van de shimdikte voor het pignon en 
het afstellen geschiedt op dezelfde wijze als b i i  
het 'Dl-type achterbrug (Werknummer 15 214 8, 
punt 15-29). 

Fig. 90 Kaliberspil aanbrengen 

Let op de volgende verschillen: 

Schuif het te monteren lager samen met de beide stel- 
moeren (ringmoeren) op de kaliberspil 15-019 en breng 
het aeheel zo i n  het differentieelhuis aan dot beide " 
stelmoeren geli jk liggen met de buitenzi jde van het 
differentieelhuis. Verdraai zonodig de stelmoer op de 
kaliberspil (Fig. 90). Draai de stelmoeren tot z i j  tegen 
de buitenringen aanl iggen. 

Breng de twee lagerkappen aan (let op de merktekens) 
en draai de bouten handvast aan. Controleer of de 
lagerkappen i n  het draad van de stelmoeren vallen. 
Draai de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel 
vast (Fig. 91). 

Fig. 91 Breng de lagerkappen aan; controleer of z i j  
in  het draad van de stelmoeren vallen 

Fig. 92 Breng de standaard en de dummy-pignonas 
aan 
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Pignonas monteren 
(Voorspanning van het lager bepalen) 

17. Breng de pignonas met een nieuwe samendrukbare 
afstandsbus i n  het differentieelhuis aan en monteer 
het buitenste conische rollager (Fig. 93). 

18. Smeer de buitenzijde van de oliekeerring met 
vloeibare pakking i n  en smeer vet tussen de af- 
dichtlippen (vet volgens specificatie S-M1 C75A). 

Het vet dat reeds i n  de oliekeerring aanwezig is, 
maa niet worden verwiiderd . 
Pers de oliekeerring met montagestempel 15-058 
i n  het huis (Fig. 94). 

19. Breng de pignonflens aan en zet hem met een 
nieuwe zelfborgende moer vast. Houd de flens 
met de flenssleutel 15-030 tegen en draai de 
moer langzaam vast (Fig. 95). 

Fig. 93 Pignonas met conisch rollager en samendruk- 
bare afstandsbus 

Fig. 94 Pers de oliekeerring met montagestempel 
15-058 i n  het huis 

Fig. 95 Houd de pignonflens tegen en draai de moer 
langzaam vast 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-44 



'J' ACHTERBRUG 

Naarmate de zelfborgende moer verder wordt aange- 
trokken, moet het draaiend koppel van het pignon 
worden gerneten met de voorspanningmeter 15-041 
(Fig. 96). Trek de moer verder aan tot het draaiend 
koppel de reeds i n  het betreffende Werknurnrner ge- 
noemde waarde heeft bereikt (Werknummer 15 214 8, 
punt 17). Bij d i t  pignon bijvoorbeeld 2,3 Nrn (23 kg. 
crn)(20 Ib. in.) .  Doordat de oliekeerring i s  gemonteerd, 
rnoet b i j  deze waarde de wrijving van de nieuwe olie- 
keerring worden opgeteld (0,2-0,4 Nm) (2-4 kg .cm) 
(1.7-3.5 Ib.in.); het draaiend koppel rnoet dus tussen 
2,5 en 2,7 Nm (25 en 27 kg.cm)(21.7 en 23.4 Ib.in.) 
bedragen. 

Wanneer het draaiend k o ~ a e l  wordt overschreden . 
Fig. 96 Draaiend koppel van de pignonas controleren 

rnoet de pignonas worden verwijderd; een nieuwe sa- 
mendrukbare afstandsbus worden gernonteerd en rnoeten 
de beschreven handelinaen o ~ n i e u w  worden uitaevoerd. 

Satell ietenhuis rnonteren 
(Lagervoorspanning en tandspeling bepalen) 

20. Pers met montagestempel 15-031 beide conische 
rollagers op het satellietenhuis. Monteer eerst het 
lager aan de aandri j fz i  jde van het kroonwiel . 
Klern vervolgens het satellietenhuis i n  een bank- 
schroef (gebruik aluminium bekken) en monteer het 
tweede lager (Fig. 97). 

De lagerzetels en lagerringen moeten onbescha- 
digd z i  in. 

21. Breng het satellietenhuis samen met de buitenrin- 
gen i n  het differentieelhuis aan. Plaats de stel- 
rnoeren dicht tegen de lagers i n  het draad (Fig. 
98). Draai de stelmoeren tegen de buitenringen. 

22. Breng de twee lagerkappen aan (let op de rnerk- 
tekens) en draai de bouten met het voorgeschre- 
ven aantrekkoppel vast. Draai de bouten weer 10s 
en zet ze handvast. Controleer o f  de lagerkappen 
goed aansluiten (draad van stelmoeren valt goed 
i n  draad i n  lagerkappen). 

Fig. 97 Pers met montagesternpel 15-031 het conische 
rollager op het satellietenhuis 

Fig. 98 Breng het satellietenhuis met de twee stel- 
rnoeren i n  het differentieelhuis aan 
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23. Bevestig de klokmicrometer 15-046 m. b.v. stan- 
daard 15-022-A zo op het differentieelhuis dat de 
stift loodrecht op een tand van het kroonwiel 
staat; d.w.z. een rechte hoek met de tandflank 
maakt (Fig. 99). 

Fig. 99 Plaats de stift van de micrometer loodrecht 
op een tand van het kroonwiel 

24. Draai stelmoer A met flenssleutel 15-030 aan tot 
een tandspeling van 0,01 mm wordt verkregen 
(draai stelmoer B overeenkomstig losser)(Fig. 100). 

25. Draai stelmoer B langzaam 10s en meet de tand- 
speling . Bij 'J1-type achterbruggen moet de tand- 
speling tussen 0,13 mm en 0,18 mm bedragen. 
Draai de micrometer opzij en draai de pignonas 
enkele malen rond. Controleer op drie punten 
nogmaals de tandspeling. Er mag maximaal een 
verschil van 0,03 mm bestaan (Fig. 101). 

Wanneer de tands~elina moet worden aewiiziad. - " . " .  
moeten beide stelmoeren onder dezelfde hoek wor- 
den bedraaid zodat de voorspanning van het lager 
niet wordt aewiiziad. Wanneer b.v. de ene stel- 

Fig. 100 A - Stelmoer - aan achterzijde van het 
kroonwiel 

- B - Stelmoer - aan voorzijde van het 
kroonwiel 

moer een slag moet worden losgedraaid, moet de 
andere stelmoer dezelfde slag worden vastgedraaid. 

Fig. 101 Tandspeling stellen 
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26. Draai de bouten van de lagerkappen met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast. Verwi jder de stan- 
daard en de micrometer. 

Controle van het tandcontactbeeld 

Nieuwe kroonwi'elen hebben nog het ideale tandcon- 
tactbeeld, dot tijdens het proefdraaien in de fabriek 
i s  ontstaan. .Het i s  van belong dot het beeld van hef 
tandcontact wordt gecontroleerd nadat nieuwe onder- 
delen zi jn gemonteerd. Breng op de tanden van het 
kroonwiel een hiervoor geschikte kleurstof aan. 
Plaats een sleutel op de moer van de .pignonflens en 
draai het pignon enkele malen in  beide richtingen 
totdat het pignon met alle tanden van het kroonwiel 
in contact i s  geweest. Door het kroonwiel met een 
stuk hout af te remmen, wordt het beeld van het 
tandcontact beter zichtbaar (Fig. 102). 

De tandspeling oefent een grote invloed uit op het 
beeld van het tandcontact. Mocht het tandcontact 
ondanks de juiste werkvolgorde niet juist zijn, don 
mag de correctie uitsluitend door vergroting of ver- 
kleining van de tandspeling (binnen de tolerantie) 
worden uitgevoerd. De stelmoeren moeten onder de- 
zelfde hoek worden verdraaid (Fig. 103). 

27. Monteer de borgplaatjes voor beide stelmoeren en 
zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkop- 
pel vast (Fig. 104). 

28. Neem het differentieel uit de montagesteun. 

29. Vul de voorgeschreven olie b i j  nadat de achter- 
brug i s  gemonteerd (zie Technische Gegevens). 

Fig. 102 Rem het kroonwiel of met een stuk hout 

Fig. 103 ldeaal tandcontactbeeld 

Fig. 104 Borg de stelmoeren 
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15 302 PIGNONOLIEKEERRING VERVANGEN 

Benodigd speciaal - gereedsch :  -. 

Flenssleutel .............................. 15-030 

Voorspanningmeter. ....................... 15-041 
Trekker voor pignonoliekeerring.. .......... 15-048 
Montagestempel voor oliekeerring .......... 15-047-A 
Pignonlagertrekker.. . ..................... 15-050 
Hulpstuk voor 15-050.. . . . . ............... 15-050-04 

Demonteren 

1 .  Krik de wagen aan de achterzijde op en plaats 
bokken onder de langsbalken. Verwi jder de wielen 
en de remtrommels. 

2. Maak de cardanas 10s van de pignonflens (4 bouten). Fig. 105 Totaal draaiend koppel (voorspanning) van 
achterbrug met gereedschap 15-041 meten 

3. Plaats het meetgereedschap voor de voorspanning (remtrommels vewijderd) 
15-041 op de flensmoer en meet het totaal draaiend 
koppel van de achterbrug. Daartoe moet het pig- 
non gelijkmatig worden rondgedraaid, waarbij u de 
meter afleest en noteert, b .v .  1,8 Nm (18 kg.cm) 
zie Fig. 105. 

4. Houd de pignonflens vast met speciaal gereedschap 
15-030 en verwi jder de moer. 

5. Plaats een lekbak onder de achterbrug om de o l ie  
op te vangen en trek de flens met een i n  de handel 
verkrijgbare trekker van het pignon, zie Fig. 106. 

6. Maak de omgeving van de oliekeerring goed schoon 
en vewi jder  de oliekeerring met speciaal gereed- 
schap 15-048: na de centrale bout te hebben uitge- 
draaid, plaatst u de trekker tussen het pignon en de 
o l  iekeerring, tegen het conische rollager, zodat de 
trekkerpoten onder de keerring kunnen grijpen. Draai 
nu de klembout voor de trekkerpoten aan zodat z i j  
stevig onder de oliekeerring worden gedrukt. Trek de 
oliekeerring u i t  het huis door de centrale bout aan te 
draaien, zie Fig. 107. 

Fig. 106 Pignonflens aftrekken 

Fig. 107 Oliekeerring met gereedschap 15-048 
uittrekken 
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Montage 

7. Smeer de zetel voor de oliekeerring i n  het huis i n  
met vet en smeer ook vet tussen de lippen van de 
nieuwe oliekeerring (gebruik vet volgens specifica- 
t ie  S-MI C75A). 

Het i n  de oliekesrring aanwezige vet moet er i n  
b l i  jven. 

Pers de o l  iekeerring met speciaal gereedschap 15- 
047-A i n  het huis, zie Fig. 108. 

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. 109. 

Naarmate de zelfborgende moer verder wordt aangetrok- 
ken, rnoet het draaiend koppel met de voorspanningme- 
ter 15-041 steeds worden gecontroleerd tot de waurde 
van het draaiend koppel gel i jk i s  aan de onder punt 3 
gemeten waarde, plus 0,2-0,4 Nm (2-4 kg.cm) voor 
de wrijving van de nieuwe oliekeerring, zie Fig. 110. 

Fig. 108 O l  iekeerring met gereedschap 15-047-A 
I npersen 

Fig. 109 Pignonflens stilhouden en moer langzaam 
aandraaien 

Fig. 1 10 Totaal draaiend koppel (voorspanning) van 
achterbrug aan het pignon meten 

- 
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Voorbeeld: -- 

Reeds i n  punt 3 
geme ten waarde 1,8 Nm (18 kg.cm) 
Plus wrijving van 
de nieuwe olie- 
keerring +0,2..0,4 Nm (2 ... 4kg.cm) 

Vereist draaiend koppel 2,O. .2,2 Nm (20. .22 kg.cm) 

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

Als deze waarde van het aantrekkoppel wordt over- 
schreden, moet het pignon weer worden gedemonteerd 
en de beschreven bewerking met een nieuwe samendruk- . .  . 
bare afstandsbus worden herhaald. 

Om de samendrukbare afstandsbus te verwisselen, gaat 
u als volgt te werk: 

Venvijder de pignonflens en de oliekeerring. Trek het 
buitenste pignonlager zonder de lagercup met speciaal 
gereedscbp 15-050 en het bijbehorende hulpstuk van 
het pignon, zie Fig. 11 1 .  

Hulpstuk 15-050-04 

Neem de afstandsbus van het pignon en schuif er een 
nieuwe op, zie Fig. 112. Schuif het conisch rollager 
op het pignon en monteer een nieuwe oliekeerring met 
speciaal gereedschap 15-047-A; de oliekeerring moet 
geli jkliggen met de rand van het huis. Monteer de 
pignonflens, zoals onder punt 8 werd beschreven. 

1 C ' 1 5 - 4 9  
--- - 

Fig. 11 1 Buitenste ~ i ~ n o n l a ~ e r  aftrekken 
A - Hoofdgereedschap 15-050 
B - Hulpstuk 
C - Conisch rollager 

Fig. 112 Pignonflens stilhouden en moer langzaam 
aandraaien 
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'D'  ACHTERBRUG 

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

10. Monteer de remtrommels en de wielen en plaats de 
wagen op de grond. 
Vul de achterbrug met de ~oor~eschreven o l ie .  

Fig. 113 Cardanas bevestigd op de pignonflens 

'J '  ACHTERBRUG 

15 302 PI GNONOLIEKEERRING - VERVANGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: 

................................ Flenssleutel 15-030 
Voorspanningmeter. ......................... 15-041 
Trekker voor pignonoliekeerring.. ............ 15-048 
Montagestempel oliekeerring. ................ 15-058 

Demonteren 

1. Kr ik de wagen op en plaats bokken onder de langs- 
l iggers. Venvi jder de wielen en remtrommels. 

2. Maak de cardanas 10s van de pignonflens (4 bou- 
ten). 

3. Plaats de voorspanningmeter 15-041 op de flens- 
moer en meet het totaal draaiend koppel van de 
achterbrug. Doe d i t  door het pignon gelijkmatig 
rond te draaien en tegelijkerti jd de meter af te 
lezen. Noteer de gevonden waarden b.v. 1,8 Nm 
(18 kg.cm)(Fig. 114). 

Fig. 114 Meet het draaiend koppel van de achter- 
b r ~ ~ g  met voorspanningmeter 15-041 (remtrom- 
mels verwi jderd) 
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'J' ACHTERBRUG 

4. Houd de pignonflens met de flenssleutel 15-030 
tegen en verwiider de moer. 

5. Plaats een bak onder de achterbrug om de o l ie  op 
te vangen en trek de flens met een i n  de handel 
verkriigbare trekker van de pignonas (Fig. 1 15). 

Fig. 115 Trek de flens van de pignonas 

6. Maak het a c h t e r b r ~ ~ h u i s  rondom de oliekeerring 
schoon en verwiider de oliekeerring met trekker 
15-048. Schuif, nadat de centrale bout i s  uitge- 
draaid, de trekkerhaken tussen het pignon en de 
oliekeerring, tot aan het conische rollager, zodat 
de trekkerarmen onder de o l  iekeerring griipen . 
Draai de klembout voor de trekkerarmen aan, zo- 
dat deze stevig i n  de oliekeerring griipen. Trek de 
oliekeerring ui t  het huis door de centrale bout aan' 
te draaien (Fig. 116). 

Monteren 

7. Maak de zetel voor de oliekeerring i n  het huis 
goed schoon. Smeer een weinig vloeibare pakking 
op de buitenrand van de nieuwe oliekeerring en 
smeer vet tussen de keerringlippen (gebruik vet 
volgens specificatie S-MlC75A). Het i n  de nieuwe 
oliekeerring aanwezige vet mag niet worden ver- 
w i  jderd. Pers de nieuwe oliekeerring met montage- 
stempel 15-058 i n  het huis (Fig. 117). 

Fig. 116 Veruijder de oliekeerring met trekker 
15-048 

Fig. 1 17 Pers met montagestempel 15-058 de ol ie- 
keerring i n  het huis 
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'J' ACHTERBRUG 

8. Schuif de flens op de pignonas en monteer een 
nieuwe zelfborgende moer. Houd de flens met flens- 
sleutel 15-030 tegen en draai de moer langzaam 
aan (Fig. 118). Controleer met voorspanningmeter 
15-041 het draaiend koppel naarmate de zelfborgen- 
de moer verder wordt aangedraaid. Draai de moer 
verder aan totdat de waarde van het draaiend kop- 
pel gel i jk i s  aan de onder punt 3 gemeten waarde, 
plus 0,2-0,4 Nm (2-4 kg.cm)(l .7-3.5 Ib. in.)  
voor de wrijving van de nieuwe oliekeerring (Fig. 
119). 

Voorbeel d 

Waarde berei k t  
i n  punt 3 b.v. 1,8 Nm (18 kg.cm) 
+ wri jving voor 
nieuwe oliekeer- 
r ing 0,2.. . . . . . 0,4 Nm (2.. . . 4  kg.cm) 

Vereist draaiend 
koppel 2,O.. . . . . . 2,2 Nm (20. .22 kg.cm) 

Nadat deze waarde is bereikt, mag de moer onder 
geen voorwaarde meer worden losgedraaid. lndien het 
draaiend koooel wordt overschreden. moet een nieuwe 
samendrukbare afstandsbus worden gemonteerd. 

9. Bevestig de cardanas op de pignonflens (gebruik 
nieuwe veerringen). Draai de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast (Fig. 120). 

10. Laat de wagen zakken. Controleer het olieniveau 
en vul d i t  zonodig b i j .  

015-141 K 

Fig. 118 Houd de pignonflens tegen en draai de 
moer langzaam aan 

Fig. 119 Controleer het draaiend koppel aan de pig- 
nonflens 

L I 

Fig. 120 Cardanas bevestigd op de pignonflens 
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'Dl en 'J' ACHTERBRUGGEN 

15 325 STEEKASLAGER - VERVANGEN (Ekn zijde) 

Benodigd speciaal gereedschap: 

Demontage/montagegereedschap 
voor steekaslagers ........................ 15-055 
Hulpstuk voor 15-055. .................... 15-055-01 
Hulpstuk voor 15-055. .................... 15-055-02 
Grondplaat .............................. 15-059 
Hulpstuk voor grondplaat. ................. 15-059-02 
Hulpstuk voor grondplaat .................. 15-059-03 

Demonteren 

1. Draai de wielmoeren los, krik de achterzijde van 
de wagen op en plaats bokken onder de kriksteunen. Fig. 121 Pers de as met twee geschikte bouten naar 

Verwi jder het wiel . buiten 

2. Verwijder de remtrommel (handrem 10s). 

3. Verwijder de 4 bevestigingsbouten van de anker- 
plaat (zij zi jn bereikbaar door de openingen i n  de 
steekasflens) en verwijder de steekas. 

lndien de kogellagers op de as vastzitten, kunnen 
twee bouten vanaf de achterzijde in de askoker ' 

worden gedraaid tegen de asflens en kan de steekas 
naar buiten worden gedrukt (Fig. 121). 

4. Boor een 8 mm ,gat in de lagerklemring of onder- 
steun de lagerklemring en splijt de ring met een 
koudbeitel zodat de ring met de hand kan worden 
verwi jderd (Fig. 122). 

5. Klem trekker 15-055 in  een bankschroef. Bevestig 
hulpstuk 15-055-01 samen met de steekas in de 
trekker en pers het lager van de as door de cen- 
trale b u t  linksom te draaien (Fig. 123). lndien de 
tapse grondplaat 15-059 wordt gebruikt, gebruik don 
hulpstuk 15-059-03. 

Fig. 121 Lagerklemring velwi jderen 

Fig. 123 Het lager van de steekas persen 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-54 



'D' en 'J '  ACHTERBRUGGEN 

Monteren 

6. Schuif de lageropsluitplaat, het nieuwe lager (met 
de oliekeerring van de flens afgekeerd) en een 
nieuwe lagerklemring op de steekas. 

7. Monteer de steekas samen met hulpstuk 15-055-02 
of hulpstuk 15-059-02 in de trekker en trek het 
lager op zijn plaats (Fig. 124). 

Smeer voordat de steekas wordt gemonteerd lithium- 
vet op de buitenste lagerring of op de lagerzetel 
in  de askoker (vet volgens specificatie S-MlC4515A). 

8. Steek de as in  de askoker (overtuig u ervan dat de 
ankerplaat op de juiste wijze i s  bevestigd) en zet 
de bevestigingsbouten met het voorgeschreven aan- 
trekkoppel vast (Fig. 125). 

9. Monteer de remtrommel en het wiel. Laat de wa- 
gen zakken en draai de wielmoeren vast. d 

10. Controleer het olieniveau in  de achterbrug en vul 
zonodig olie bi j . 

Fig. 125 De bevestigingsbouten van de steekas aan- 
draaien 

15 441 WIELBOUTEN - VERVANGEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwijder het achterwiel en de remtrommel. Verwijder 
het tapeind met spiebanen uit de achterwielflens. Mon- 
teer het nieuwe tapeind m.b.v. vulringen en de wiel- 
moer. Monteer de remtrommel en bevestig het achter- 
wiel (Fig. 126). 

Fig. 124 Trek het lager op de as 

Fig. 126 Tapeind in  de achterwielflens aanbrengen 
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15 514 CARDANAS - UIT- EN INBOUWEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Uitbouwen 

1. Maak de cardanas van de pignonflens (4 bouten) 
10s (Fig. 127). 

2. Maak b i i  een tweedelige cardanas het tussenlager 
10s (2 bouten)(Fig. 127). 

lndien er tussen de wagenbodem en het tussenlager 
shims z i jn  gemonteerd, moeten deze weer worden 
aangebracht wanneer de cardanas wordt ingebouwd, Fig. 127 A - Bevestiging van het tussenlager op de 
daar anders de voorste en achterste cardanashelft wagenbodem 
niet goed t.0.v. elkaar z i jn  uitgeli jnd. B - Bevestiging van de cardanas op de pig- 

nonflens 

3. Trek de cardanas u i t  het verlengstuk van het ver- 
snellingsbakhuis. Sluit, om te voorkomen dat o l ie  
wegstroomt, het verlengstuk van de versnellings- 
bak met een gaffelstuk o f  een dop voor de hoofd- 
as u f  (Fig. 128). 

lnbouwen 

4. Verwijder het gaffelstuk of de dop voor de hoofdas. 

5. Schuif voorzichtig, zonder de oliekeerring te be- 
schadigen, de cardanas i n  het verlengstuk van de 
versnell ingsbak. 

6. Bevestig b i  j een tweedel ige cardanas het tussenlager 
met twee bouten aan de wagenbodem; draai de bou- 
ten niet vast. - 

Breng de shims, indien deze waren gemonteerd, 
aan tussen de wagenbodem en het tussenlager. 

Fig. 128 Dop voor de hoofdas 

Fig. 129 A - Enkelvoudige cardanas 
B - Tweedelige cardanas 
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7. Bevestig de cardanas op de pignonflens (gebruik 
nieuwe veerringen). Draai de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast. 

8. Draai de bevestigingsbouten van het tussenlager 
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast (Fig. 
130). De wagen mag niet beladen z i jn  (leegge- 
wicht). Het rubber mag niet onder spanning staan. 
De wagen moet met al le vier de wielen op de 
grond staan. 

9. Krik, indien homikinetische koppelingen z i jn  ge- 
monteerd, de achterzijde van de wagen op zodat 
de achteras onbelast i s .  

Fig. 130 Draai de bevestigingsbouten van het tussen- 

lager vast 

10. Duw het voorste gedeelte van de cardanas, samen 
met het tussenlager, naar voren tot de homokine- 
tische koppeling tegen de achterzijde van het tus- 
senlager stuit. 

11. Draai, met de homokinetische koppeling en de 
cardanas i n  deze stand, de twee bevestigingsbou- 
ten van het tussenlager met het voorgeschreven 
aantrekkoppel vast, let  op dat het tussenlager in 
l i j n  l ig t  met de cardanas. De wagen mag niet be- - 
laden zi jn (Iseggewicht) en moet met a l le  vier de 
wielen op de grond staan. 

12. Vul de verloren gegane versnel lingsbakolie b i i .  

Fig. 131 Cardanas met homokinetische koppeling 
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15 564 4 TUSSENLAGER - CARDANAS - VERVANGEN 

(Cardanas uitgebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Demonteren 

1 .  Buig het borgplaatje open. 

2. Draai de bout van de gaffel 10s en verwijder z i j -  
delings het U-plaatje. 

3. Trek de cardanas uiteen en verwijder het rubber 
lager met het kogellager. 

4. Trek het ruboer lager uit  het huis. 

5. Trek met een 2-armige trekker het kogellager met 
de 2 lagerkappen van de as (Fig. 132). 

Monteren 

6. Vul de ruimte tussen het lager en de lagerkappen 
met vet volgens specificatie S-M1 C4515A en dri j f  
met een stuk pijp het kogellager met de twee la- 
gerkappen op de as. 

7. Buig de 6 metalen lippen van het huis langzaam 
naar buiten en breng het rubber lager aan. 

Fig. 132 Trek het lager met de twee lagerkappen 
van de as 

Het nokje op het rubber lager (zie p i j l  A in Fig. 
133) moet zich aan de bovenzi jde bevinden . 

1 D15-152 K 

Fig. 133 A - Merkteken voor juiste montage van het 
rubber lager 

1 - Rubber lager 4 - Bout 7 - Lagerkap 
2 - Lagerhuis 5 - Lagerkap 8 - Gaffel 
3 - Borgplaatje 6 - Kogellager 9 - U-plaatie 

8. Buig met een tang de lippen voor het rubber lager 
om (Fig. 134). 

Fig. 134 Buig de l ippen (6) voor het rubber lager om 
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9. Schuif het huis met het rubber lager over het ko- 
gel lager. 

De zijde met de uitsparing moet naar de voorzijde 
van de wagen z i jn  gekeerd (Fig. 135). 

Fig. 135 Merkteken op het huis van het lager (naar 
de voorzijde van de wagen gelteerd) 

10. Draai de bout van de gaffel en de borgring zover 
i n  het voorste gedeelte van de cardanas, dat het 
U-plaatje er nog juist i n  kan w r d e n  geschoven. 

11.  Verbind beide cardanashelften. 

Om onbalans te voorkomen, moeten beide ashelf- 
ten weer' i n  de oorspronkelijke stand worden ge- 
monteerd. (Zet de merktekens OD de dubbele tand 
i n  de spiebanen i n  l i j n  (Fig. 136).) 

12. Monteer het U-plaatje met de gemerkte zijde naar 
de spiebanen gekeerd (Fig. 137). 

13. Draai de bout vast en borg hem. 

Fig. 136 Gemonteerde stand - voorste en achterste 
cardanashelft 

Fig. 137 U-plaatje monteren 
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15 621 VEERPAKKET - UIT- EN INBOUWEN (Ebn) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Ui tbouwen -- 

I. Draai de wielmoeren l o ~ ,  kr ik de wagen aan de 
achterzijde op en plaats bokken onder de kriksteu- 
nen (veer onbelast). Verwi jder het wiel . 

2. Verwijder de zelfborgende moeren (4) van de U-bou- 
ten. Verwijder de U-bouten, de steunplaat (D) en 
het rubber lager (C) (Fig. 138). 

3. Maak de veer 10s door de 2 zelfborgende moeren 
10s te draaien en Je schommel uiteen te nemen (Fig. 
139). 
Neem het rubber lager (D) en de bevestigingsplaat 
voor het rubber lager (A) van de achterveer (Fig. 
138). 

4. Verwijder de bout ui t  de voorste steun voor de veer 
en verwijder de veer, zonodig m. b. v. een schroeve- 
draaier, u i t  de steun. Verwijder de achterveer (Fig. 
140). 

lnhouwen 

5. Breng de voorzijde van de achterveer i n  de steun 
aan en breng de bout vanaf de binnenzijde aan. 
Monteer een zelfborgende moer maar draai deze nog 
niet vast (Fig. 140). Breng het rubber lager (C) en 
de bevestigingsplaat aan op de veer. 

Fig. 138 A - Bevestigingsplaat voor rubber lager 
B - Bovenste rubber lager 
C - Onderste rubber lager 
D - Steunplaat 

Fig. 139 Bevestiging van de achterveer 

Fig. 140 Voorste bevestiging achterveer 
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AcHTERBRUG/ACHTERWI ELOPHANGI NG/CARDANAS 

6. Monteer de twee schommelhelften en -bouten; over- 
tuig u ervan dat de rubber bussen op de juiste wijze 
i n  het veeroog z i jn  aangebracht. Breng de moeren 
aan maar draai ze nog niet vast (Fig. 141). 

Fig. 141 Veerschommel met rubber bussen 

7. Monteer het onderste rubber lager, de steunplaat en 
de U-bouten. Breng de achteras met de bevestigings- 
plaat en de twee rubber lagers boven de centrale 
veerbout. Draai nieuwe zelfborgende moeren op de 
U-bouten. Druk de achteras stevig tegen de veer 
(breng de veer met een kr ik zonodig iets omhoog) 
en draai de moeren gelijkmatig aan, zet ze met het 
~oor~eschreven aantrekkoppel vast, Fig. 142. 

8. Monteer het wiel, laat de wagen zakken en draai 
de wielmoeren vast. Draai de bevestigingsmoeren 
aan de voor- en achterzijde van de veer met het 
voorgeschreven aantrekkoppel vast. 

A l le  moeren waarmee de achterveer aan de waaen 
is bevestigd, mogen alleen worden aangetrokken 
wanneer de veer is belast. 

Fig. 142 Achterveer met U-bouten 

15 621 8 VEERPAKKET - REVIDEREN 
Neeraakket uitaebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Demonteren 

1. Klem de veer naast de bout i n  een bankschroef. 
Buiy de veerklemmen om en verwijder de moer op 
de centrale bout (Fig. 143). 

Fig. 143 Veerklem en centrale bout 
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2. Verwijder de centrale bout en laat de veer lang- 
zaam ontspannen. Neem de veerbladen van elkaar 
en verwijder de 4 rubbers (Fig. 145). 

3. Pers met een geschikt stuk p i ip  de bussen u i t  het 
voorste en achterste veeroog (Fig. 144). 

4. Pers met een stukje p i jp  de bussen i n  de voorste en 
achterste veerogen (Fig. 144). 

De binnendiameter van de voorste en achterste bus 
is niet gel i jk (voorzijde: @ 7/16 in., achterzijde: 
@ 5/16 in.) .  

5.  Boor de nagels waarmee de veerklemmen z i in  be- 
vestigd u i t  en verwijder de klemmen. Bevestig de , 

nieuwe veerklemmen. 

6. Leg de veerbladen en rubbers i n  de juiste volgorde 
op elkaar en centreer ze met een pen (Fig. 145 en 
146). 

7. Klem de veer in  een bankschroef, breng de centreer- 
bout aan en draai de moer vast. 

8. Breng de veerklemmen (2) aan de bovenzijde van 
de veer aan. Controleer o f  de veerklemmen goed 
zitten en buig ze dicht. 

Fig. 144 Pers de bus in  o f  u i t  het veeroog 

Fig. 145 Achterveer, gedemonteerd 

Fig. 146 Centreer de veerklemmen en zet ze vast 
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15 752 STABILISATORSTANG-ACHTER - UIT- EN 
INBOUWEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Uitbouwen 

1. Krik de wagen op. 

2. Maak beide stabili~atorstan~klemmen 10s van de 
achterbrug (4 bouten). Trek de stabilisatorstang 
naar achteren (eventueel met een geschikt stuk 
gereedschap) om de bouten te ontlasten (Fig. 147). 

Fig. 147 Bevestiging van de stabilisatorstang aan de 
achterbrug 

3. Maak de bevestiging van de stabilisatorstang 10s van 
de langsligger onder de wagenbodem (2 bouten met 
moeren)(Fig . 148). Draai de stabil isatorstang en ver- 
wijder hem vanaf die zijde. 

lnbouwen 

4. Breng de stabilisatorstang vanaf de zijkant onder de 
wagen en monteer de bouten waarrnee de stabilisa- 
torstang aan de langsliggers i s  bevestigd (Fig. 148). 
Breng de veerringen en zelfborgende moeren aan 
maar draai ze nog niet vast. 

5. Monteer de klemmen. Druk de stabilisatorstang met 
een geschikt stuk gereedschap naar achteren, d. w .z. 
op de steun, om de boutgaten in  l i jn  te brengen 
zodat de bouten er gemakkelijk kunnen worden in- 
gestoken (Fig. 147). Draai de bouten met het voor- 
geschreven aantrekkoppel vast. 

6. Laat de wagen zakken en belast hem zodanig, door 
er ongeveer 2 personen in  te laten plaatsnemen, 
dat de veren voldoende worden ingedrukt om de 
hartlijn van de achteraskoker en de hartlijn door de 
achterveerogen in  hetzelfde vlak te brengen. In 
deze stand moeten de moeren op de bouten voor de 
stabilisatorstangbevestiging aan de langsligger met 
het voorgeschreven aantrekkoppel worden vastgezet 
(Fig. 149). 

Fig. 148 Bevestiging van de stabilisatorstang op de 
wagenbodem 

Fig. 149 B i j  belaste achterveren rnoeren op bevesti- 
gingsbouten van de stabilisatorstang op 
achterbalken vastzetten 
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15 754 4 BUSSEN - STABILISATORSTANGLAGERINGEN 
VERVANGEN (Stabilisatorstana uitaebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

Draai de contramoer aan bkn zijde 10s en draai het 
stabilisatorstangeinde van de stang. Verwijder de zes- 
kante moer en schuif beide rubber bussen van de sta- 
bilisatorstang (Fig. 150). 

Aanbrengen 

Smeer de rubber bussen aan de binnenzijde in  met 
glycerine en schuif ze op de stabilisatorstang. Draai 
de zeskante moer en vervolgens het stabilisatorstang- 
einde op de stang. 

Draai het stabilisatorsiangeinde zover op de stang tot -- 
de i n  Fig. 151 opgegeven maat ' A '  i s  bereikt. Het 
verschil ;ussen beide ziiden maa niet meer dun 2.5 
mm bedragen. 

Draai de contramoer vast en let erop dat de hartl i jn 
door de ogen van de stabilisatorstangeinden tijdens het 
vastzetten van de moer evenwijdig bl i jven aan de 
lengterichting van de stabilisatorstang (Fig. 151). 

15 756 4 BUS - STABILISATORSTANGEIND - 
VERVANGEN . (Stabil isatorstana uitaebouwd) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Verwi jderen 

Pers cle rubber bus met een geschikt stuk p i jp  u i t  het 
stabil isatorstangeind (Fig. 152). 

Fig. 150 A - Stabilisatorstangeind 
B - Contramoer 
C - Rubber bus 

C11515 -- 

Fig.  151 A -  262 + 2,5 rnrn 

B - 10 m i  

Fig. 152 Pers de rubber bus u i t  het stabilisatorstang- 
eind 
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Aanbrengen 

Pers met hetzelfde stuk pi jp de rubber bus in  het sta- 
bi l  isatorstangoog tot de bus aan de buitenzi jde geli jk 
l ig t  met de binnenzijde van het oog. Let op de juiste 
stand van 2 half cirkelvorrnige uitsparingen in  de 
rubber bus (Fig. 153). 

Fig. 153 Stand van de rubber bus wanneer deze i s  
gernonteerd 

15 791 SCHOKDEMPER - ACHTER - UIT- EN 
INBOUWEN 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen - 

Uitbouwen 

1 .  Verwijder de achterbank nadat de 2 schroeven uit 
de dwarssteun van de wagenbodem zi jn verwijderd. 

2. Verwi jder de schroeven waarmee de veiligheidsgor- 
del aan de bovenzijde van rniddenstijl B i s  beves- 
tigd. 

3. Verwijder de 2 schroeven waarrnee het paneel op 
rniddenstijl B i s  bevestigd (Fig. 154). 

4. Verwijder de bekleding aan de bovenzijde van de 
zijruit (4 bouten) (Fig. 155). 

Fig. 154 Paneel op rniddenstijl B 

Fig. 155 Bekleding boven de zijruit 
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5. Verwijder de 2 schroeven waarrnee de bekleding 
voor de slotvanger i s  bevestigd en verwijder de 
rubber afdichtstrip uit de deuropening. 

6. Verwijder de zijbekleding (2 schroeven) en de 
vloerbedekking uit de bagageruirnte. 

7.  Verwijder de bekleding van het achterpaneel (5 
schroeven) en het ziipaneel (10 schroeven), klap 
de achterbank naar voren (Fig. 156 en 157). 

Fig. 156 Bekleding van het achterpaneel 

8. Maak de schokdernper op de wielkuip en aan de 
onderziide van de achterbrug 10s (Fig. 158 en 159). 

Monteren 

Controlee: , voordat de schokdemper wordt gernon- 
teerd, de rubbers en vernieuw deze zonodig. 

9. Bevestig de schokdernper eerst aan de achterbrug. 
Trek de schokdernper uit  en bevestig hem aan de 
wielkuip (controleer of de rubbers goedzitten). 

10. Bevestig de bekleding van het z i i -  en achterpaneel 
en breng de bekleding in  de bagageruirnte aan. 

Fig. 157 Bekleding z i  jpaneel 

11. Bevestig de zijbekleding, breng de rubber afdicht- 
strip aan en rnonteer de afdekplaat voor de slot- 
vanger. 

Fig. 158 Bevestiging van de schokdemper aan de wiel- 
kast 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-66 



12. Bevestig de bekleding boven de zijruit en op de 
middensti jl . 

13. Bevestig de ~eil igheids~ordel op de middenstijl en 
breng de achterbank weer aan. 

15 793 RUBBER BUS IN SCHOK DEMPER - 
VERVANGEN (EBn zi jde) 

Benodigd speciaal gereedschap: Geen 

Demonteren 

Voer in dezelfde volgorde de werkzaamheden uit die 
zi jn beschreven in Werknummer 15 791 onder ds pun- 
ten 1 - 7. 

1. Verwijder de bevestigingsmoeren van de schokdem- 
per op de wielkast. Verwijder de ring en de bo- 
venste rubber ring (Fig. 160). 

2. Trek de schokdemper naar beneden en verwijder de 
onderste rubber ring en de metalen ring (Fig. 161). 

Monteren 

3. Schuif de metalen ring en de onderste rubber ring, 
met de rand naar boven gekeerd, op het tapeind 
van de schokdemper. Steek het tapeind van de 
schokdemper door de boring in de wielkast (Fig. 
161). 

4. Breng de bovenste rubber ring, met de rand naar 
beneden gekeerd, aan; breng de metalen ring aan 
en draai de bevestigingsmoeren vast (Fig. 160). 

Voer in dezelfde volgorde de werkzaamheden uit 
beschreven in Werknummer 15 791, onder de pun- 
ten 10 - 13. 

Fig. 159 Bevestiging van de schokdemper op de 

achterbrug 

Fig. 160 Bovenste rubber ring 

Fig. 161 Onderste rubber ring 

Januari 1978 FORD CAPRI 1978: HOOFDSTUK 15-67 



TECH NISCHE GEGEVEN S 

* Alleen FOB 

Motor 

1,3 HC * 

1,6 H.C 

1,6 HC (GT) 

2,O HC 

2,3 HC 

3,0, HC 
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Transrnissie 

handgeschakeld 

autornatisch 

handgeschakeld 

autornatisch 

handgeschakeld 

autornatisch 

handgeschakel d 

autornatisch 

handgesc hakeld 

autornatisch 

handgeschakeld 

autornatisch 

Tandspel ing 

Lengte vaste afstandsbus 

Lengte sarnendrukbare afstandsbus 

Differentieelvoorspanning 

Oliespecificatie 

01 ie-inhoud 

Overbrengingsverhouding achteras 

Achterbrug type 'D' 

0,10 - 0,20 rnrn 
(0.004 - 0.008 in.) 

11,5 - 11,7 rnrn 
(0.453 - 0.461 in.) 

- 

0,03 - 0,10 rnm 
(0.0012 - 0.0039 in.) 

Achterbrug type 'Dl 

- 
- 

3,75 : 1 

3/75 : 1 

3,75 : 1 

3/75 : 1 

3/44 : 1 

3/44 : 1 

3,22 : 1 

3,22 : 1 

3/09 : 1 

3,09 : 1 

Achterbrug type 'J1 

0,127 - 0,178 mm 
(0.005 - 0.007 in.) 

- 

48,7 - 48,9 rnm 
(1.917 - 1.925 in.) 

0,20 - 0,25 mrn 
(0.008 - 0.010 in.) 

Achterbrug type 'J' 

4,125 : 1 

- 
3/77 : 1 

3/77 : 1 

3,77 : 1 

3,77 : 1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

SQM-2C9002AA (SAE 90) 

1,l 1 (1.9 pints) 1,14 1 (2.0 pints) 



ACHTERBRUG/ACHTERWI ELOPHANGI NG/CARDANAS 

TECHNISCHE GEGEVENS 

AANTREKKOPPELS 

Lagerkapbouten 

Bouten, differentieeldeksel 

Differentieelhuis op achterbrug 

Kroonwiei op satellietenhuis 

Tussenlager cardanas op wagenbodern 

Cardanas op pignonflens 

Bouten, steekaslagerflens op ashuis 

Zelfborgende pignonmoer 

Bouten, schokdernper op achterbrug 

Bevestigingsbouten schokdempers op wagenbodem 

Bouten, stabilisatorstang op askoker 

Bouten, stabilisatorstang op langsligger 

Contramoer, stabilisatorstangeinden 

Moeren U-bouten 

Bouten, achterveer, voorste uiteinde op wagenbodem 

Bouten, achterveer, achterste uiteinde op wagenbodem 

Nm (rnkg) 

Achterbrug type 'D' Achterbrug type 'J' 
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