
6 WIELEN EN BANDEN 40-10 WM-1

ACM SYSTEEM

De voertuigen zijn uitgerust met het ACM veiligheidssys-
teem voor banden. Bij dit systeem bevindt zich in de

band een binnenring die op de velg is gemonteerd, zodat

de wagen rijdbaar blijft in de omstandigheden over-

eenkomstig de FINABEL 20A5 norm.

Wagens uitgerust met het ACM systeem kunnen met

een lekke band kruiselings voor en achter verder rijden
met de volgende snelheden:

Op de weg: 3 km met max. snelheid van de wagen
10 km met een snelheid van 50 km/h

3/7 km met een snelheid van 25 km/h

In het terrein: 2 uren met een snelheid van 20 km/h

ALGEMEEN

Samenstelling van een wiel met ACM systeem

Buitenband 9.00 R 16 XS TL 124 J

Velg 16 - 6.50 H6 101 M 18 Tubeless

Ventiel 1311

Binnenring ACM 16 - 320 - 105 A

Lint 130 - 16

Afdichting 1786

Smeermiddel EM/AC

Juiste onderdelen

Controleer eerst of alle te monteren onderdelen de juiste
maat en aanduiding hebben (zie de gegevens of teke-

ning van de fabrikant).

a. De velg

Deze moet schoon zijn en in goede staat verkeren.

Indien nodig moet hij opnieuw worden gelakt.

b. De buitenband

Deze moet schoon en droog zijn en er mogen aan de

binnenkant of buitenkant geen vuil en harde delen

voorkomen. Gebruik na het reinigen de stofzuiger.

Cc. Het ventiel

Dit moet compleet zijn en in goede staat verkeren. Het

moet voorzien zijn van zijn afdichting.

d. De binnenring

Deze moet voorzichtig worden behandeld. Het is niet

toegestaan hem te rollen.

e. De afdichtring met haaks profiel

Deze moet nieuw, droog en schoon zijn.

f. Het rubber velglint

Dit moet nieuw, of in zeer goede staat zijn, schoon en

droog. Vernieuw het lint bij montage van een nieuwe

band.

BINNENRING IN BUITENBAND MONTEREN

Binnenkant smeren

Dit is onmisbaar bij het rijden met een lekke band.

Te gebruiken smeermiddel: uitsluitend MICHELIN

EM/AC.

Verpakking: tube van 125 of 200 gram.

- Breng de voorgeschreven hoeveelheid smeermiddel

aan op de binnenkant van de verticaal geplaatste
buitenband.

- Verdeel het smeermiddel overde binnenkant van het

loopvlak; gebruik hierbij een speciaal voor dit doel

bestemde kwast (afb. 4).
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ACM 'A’ In buitenband monteren

De wijze van monteren (en dus het te gebruiken ge-

reedschap) is afhankelijk van de breedte en de soepel-
heid van de buitenband.

16" Buitenbanden

Deze banden hebben soepele wanden die gemakkelijk
met de hand uit elkaar kunnen worden gedrukt (hiervoor
zijn twee personen nodig).

Zet daarbij de buitenband recht overeind en houd hem

bijv. tegen een muur gedrukt (afb. 5).

Breng het eerste stuk van de binnenring aan in de

buitenband en daama het volgende stuk, waarbij erop
moet worden gelet dat de uiteinden correct passen (afb.
6).

Verbind de stukken met een pen voorzien van borgveer
(afb. 6).
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Breng het derde stuk aan in de juiste stand t.o.v. de

verbindingen en monteer de overige twee pennen met

borgveren.

Monteer vervolgens de borgveren aan de andere kant in

de pennen.

De montage van een ACM binnenring met vier delen

geschiedt op dezelfde wijze.

Monteer het rubber lint als volgt:

1e fase

Leg het lint in de vorm van een hart met de opstaande
randen naar de buitenkant gekeerd en breng het geheel
vervolgens aan de binnenkant van de binnenring (afb. 7)

2e fase

Druk het lint op zijn plaats op driekwart van de omtrek

van de binnenring, leg het vrije einde tegen het andere

einde en druk met de hand op het lint (afb. 8).

Controleer of het lint rondom goed op zijn plaats ligt
(gebruik indien nodig een houten hamer).

OPMERKING - Let erop dat de plaats van een ver-

binding van de stukken van de binnenring niet over-

eenkomt met de verbinding van het velglint.
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Binnenring centreren in de buitenband

Leg de buitenband plat op de grond.

- Trek één zijkant omhoog.

- Centreer nauwkeurig de binnenring die aan de bin -

nenkant voorzien is van het velglint.

BAND OP VELG MONTEREN

Ventiel monteren

- Zorg ervoor, dat het gat en de omgeving ervan geen
bramen vertonen of vervormd zijn.

- De pakkingring moet schoon zijn, ingesmeerd wor-

den met ‘“TIGRE80' vet en zonder bochten worden

aangebracht op de voet van het ventiel.

- Breng de moer aan en draai deze vast met de sleutel

‘DIYGY'.

- Verwijder het binnenwerk uit het ventiel.

Smeren

- Smeer ‘TIGRE 80’ aan de binnenkant van de buiten-

band (afb. 9).

2

gesmeerd
gedeelte

BELANGRIJK - De rand die in contact komt met de af-

dichting met haaks profiel mag niet worden gesmeerd.
N

- Smeer ‘TIGRE 80' vet op de velg.

BELANGRIJK - Het gedeelte van de velg voor de af-

dichting met haaks profiel mag niet worden gesmeerd
(afb. 10).
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Band op velg monteren

1e fase: montage van de buitenband en de afdicht-

ring

Leg hetwielop de monteertafel met passende onder-

ste ring (1).

Leg de afdichting met haaks profiel (J) in het wiel.

Druk de buitenband met de binnenring op de velg.

Leg vervolgens de velgring (3) tijdelijk op de buiten-

band. Centreer de ring.

Breng het kruisstuk (6) aan.

Monteer de as (7) en breng één of twee af-

standsstukken (9) aan.

Breng de vier drukvingers (8) zodanig aan op het

kruisstuk, dat de vingers op de velgring (3) rusten.

Draai de as m.b.v. de kruk (10) geheel aan.

Druk d.m.v. de hydropneumatische pomp (12) de

buitenband horizontaal naar beneden.

Als de hydraulische slag zijn maximum heeft bereikt,
moet de druk weer worden opgeheven; draai de as

weer geheel aan.

Druk de band weer verder naar beneden en ga zo

door tot de afdichting met haaks profiel kan worden

gemonteerd. Pers de band nooit verder naar

beneden dan nodig is. Controleer de druk m.b.v.

de manometer (14).

In sommige gevallen moet worden voorkomen dat de

afdichting weer omhoog komt in de borggroef door

een rilsan slang (R) in de groef te monteren (afb. 12).

Hef de druk weer op.

Verwijder de as, het kruisstuk en de tijdelijk aange-
brachte velgring.
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2e fase: losse delen monteren (afb. 13)

Leg de velgring (C) op het wiel en bescherm de ring
met de drukring (4).

Houd de borgring (L) gereed.

Monteer achtereenvolgens het kruisstuk (6) met de

drukvingers (8) op de juiste plaats, de as met af-

standsstuk (9) en kruk (10).

Druk het geheel aan en let daarbij op de manometer

(14) (bij 9.00 R 16 XL banden mag de druk bijv. niet

hoger worden dan 5 ton).

Als de groef voor de borgring tevoorschijn komt,

springt meestal de rilsan slang (R) vanzelf uit de

groef.

Pers de velgring niet verder dan strikt noodzakelijk en

stop onmiddellijk zodra de borgring (L) inde groef kan

worden gemonteerd.

Hef de druk weer op.

Verwijder de as, het afstandsstuk, het kruisstuk en de

drukring voor de velgring.

Tik licht met een hamer op de borgring om hem

perfect op zijn plaats te monteren. Controleer dit

tevens visueel.

BAND OPPOMPEN

Dit geschiedt in 2 fasen:

Pomp de band, terwijl deze op het monteerapparaat
ligt, op tot 0,5 bar.

Controleer of de druk weer ontsnapt als de aanslui-

ting wordt losgemaakt.

Monteer het binnenwerk in het ventiel.

Neem het wiel van het apparaat en pomp de band op
in een veiligheidskooi.
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BAND MET ACM-BINNENRING DEMONTEREN
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- Laat de luchtdruk uit de band ontsnappen.

- Ga weer uit van de situatie als bij ‘Monteren’(afb. 13).

- Druk met de hydraulische pers de velgring (C) zo ver

in, dat de borgring (L) vrijkomt, verwijder de borgring
m.b.v. de hefbomen FIFRE en FIACRE.

Druk de band niet verder in dan strikt nodig.

P- Verwijder de as, het kruisstuk, de drukvingers en de

drukring.

- Verwijder de afdichting met haaks profiel.

- Neem het wiel van het apparaat.

- Monteer de centreernaaf (15) (afb. 14) op het ap-

paraat.

- Leg het wiel omgekeerd, met de vlakke rand naar

beneden, op het apparaat.

- Monteer het kruisstuk (6) en de as (7) met af-

standsstuk (9).

- Breng de drukvingers voor het demonteren (7) aan

op het kruisstuk. Zet geen drukvinger ter hoogte van

het ventiel (gevaar voor beschadiging van het ventiel

door de bek).

- Druk de band naar beneden m.b.v. de hydraulische
pomp entik daarbij zachtjes op de drukvingers om de

band los te maken van de velg.

- Hef aan het eind van de beweging de druk op en

breng de hydraulische cilinder weer omhoog m.b.v.

de kruk (10).

- Pers op deze wijze de band opnieuw naar beneden

zo vaak dit nodig is.

- Verwijder, nadat de band van de velg is gevallen, de

onderdelen van de pers en de velg.

Binnenring verwijderen

5- Zet de band verticaal en druk met de voet de binnen-

ring met het rubber velglint los uit het midden.

- Verwijder het velglint.

- Druk de wanden van de band uit elkaar, zoals bij de

montage.

- Verwijder de borgveren en de pennen om de delen OO
van de binnenring los te kunnen maken.

N- Verwijder de delen van de binnenring.


