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Het DRACO stangenbesturingssysteem - Type DBS 150100 - wordt reeds vele
jaren gemonteerd.
Het systeem omvat een door middel van stangen gestuurde achteras, welke alleen
of in combinatie met één of meerdere starre assen wordt toegepast.
Door de jaren heen heeft dit systeem zich gekenmerkt als een
onderhoudsvriendelijk systeem, hetwelk weinig slijtage vertoont. Eventueel te
vervangen onderdelen zijn eenvoudig uitwisselbaar.

2. DE WERKING VAN HET SYSTEEM
Aan de voorzijde van de oplegger is onder een draaikrans een koppelingsplaat
gemonteerd, voorzien van kingpen en stuurwig. Als de trekker op de gebruikelijke
wijze aan de oplegger wordt gekoppeld, valt de verende stuurwig in het tapse
inloopdeel van de koppelschotel.
Omdat de stuurwig (achteruit) verend is zal deze altijd spelingsvrij in het
inloopdeel passen. Belangrijk hierbij is dat de koppeling is uitgevoerd volgens
DIN 74081 hetgeen wil zeggen dat de wighoek van het inloopdeel 40° is.
De koppelingsplaat is door middel van een lagerpen en schuifstuk verbonden aan
een juk, dat onder een draaikrans aan het chassis is gemonteerd. Door verdraaiing
van de trekker ten opzichte van de oplegger beweegt het schuifstuk in het juk,
waardoor ook het juk verdraait.
De verdraaiing van het juk wordt door middel van twee stuurstangen, welke aan
de einden zijn voorzien van kogelgewrichten, overgebracht naar de (achterste) as.
Deze as is gemonteerd op een raam hetwelk door middel van een draaikrans aan
het chassis is gemonteerd.
Alle gebruikte draaikransen van dit systeem zijn in dubbele rijen gelagerd.
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OPLEGGERKOPPELINGSPLAAT (zie APK norm)
De onvlakheid van de koppelingsplaat op dat deel van de plaat dat zich bevindt
binnen een straal van 45 cm., gemeten vanuit het hart van de pen, mag niet meer
dan 3,5 mm. bedragen, te meten met een aanliggende rei in alle richtingen.
OPLEGGERKOPPELINGSPEN 2” (zie APK norm)
De montagebouten van de SAF opleggerkoppelingspen moeten regelmatig worden
nagetrokken. Het aanhaalmoment bedraagt 200±10 Nm. Indien de volgende
minimaal toelaatbare diameters worden overschreden dient de pen te worden
vervangen.
70,0 mm. voor de koppelingspenbovenrand.
49,0 mm. voor de minimale doorsnede.
STUURWIG
De stuurwig vereist geen speciaal onderhoud.
LAGERPEN
De lagerpen moet bij slijtage worden vervangen.
Het aanhaalmoment bedraagt 430-480 Nm.
GLIJLAGER
Het glijlager dient te worden vervangen als de radiale (zijwaartse) speling groter
is dan 1 mm.
SCHUIFSTUK
Indien de ruimte tussen het schuifstuk en de slijtstrippen in het juk groter is dan
2 mm. in zijwaartse richting, moet de speling door middel van de stelbouten
worden opgeheven. Indien het schuifstuk krom is, waardoor aandraaien van de
stelbouten niet het gewenste resultaat geeft, moet een nieuw schuifstuk worden
gemonteerd. Hetzelfde geldt voor de slijtstrippen als deze aan de uiteinden te veel
zijn uitgesleten.
KOGELGEWRICHTEN (zie APK norm)
De kogelgewrichten mogen door slijtageverschijnselen niet meer speling hebben
dan:
a - 1,0 mm. in radiale (zijwaartse) richting
b - 1,0 mm. in axiale (opwaartse) richting.
De eigenlijke kogel mag geen aantasting door corrosie vertonen. De hoezen van de
kogelgewrichten moeten goed afsluiten.
Wanneer een gewricht wordt vervangen moet de kroonmoer worden vastgedraaid
met een aanhaalmoment van 430-480 Nm. en moet deze worden geborgd met een
splitpen.
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DRAAIKRANSEN (zie APK norm)
De opening waardoor de sluitkogels in de draaikrans zijn ingelaten moet
deugdelijk zijn afgesloten. De axiale speling mag niet meer zijn bedragen dan 3,5
mm. De axiale speling mag niet zodanig zijn dat de draaikranshelften op elkaar
inslijten. De radiale speling mag niet meer zijn dan 3,0 mm. Alle bouten moeten
regelmatig worden gecontroleerd en eventueel worden nagetrokken.
STUURSTANGEN
Visuele controle op corrosie.

4. SMERING
Het verdient aanbeveling het stuursysteem aan te sluiten op een automatisch
vetsmeersysteem (zie tekening 0.00.100.02 -Smeerpunten). Voor de omschrijving
hiervan verwijzen wij naar de desbetreffende handleiding.
Indien handmatig wordt gesmeerd adviseren DRACO en leverancier van de
draaikransen om dit minimaal éénmaal per maand uit te voeren met spuitvet.
(zie tekening 0.00.100.02 - Smeerpunten).
De draaikranssmeerpunten van het juk zijn geplaatst op een goed bereikbaar
verdeelblok.

5. UITLIJNEN
Zie BIJLAGE B (tekening 0.00.100.01)
Vanuit de fabriek wordt de stuuras reeds uitgelijnd. Moet, om welke reden dan
ook, het uitlijnen worden gecorrigeerd, dan gaat men als volgt te werk:
 draai de koppelingsschotel zodanig, dat de centrale bout welke het schuifstuk
achter aan de koppelplaat verbindt in het midden tussen de chassisbalken ligt.
 verdraai de stuurstangen zodanig dat de merktekens op de rechter-achterzijde
van het chassis en op het draaistel recht boven elkaar staan.
 de afstand van het hart van de koppelingspen tot het midden van de linker
asnaafdop en van het hart van de koppelingspen tot het midden van de rechter
asnaafdop dient gelijk te zijn. De maximale tolerantie is 2 mm.
 geef tenslotte de stuurstangen een voorspanning door ze elk 360° verder te
verdraaien.
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