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ONDERHOUD
Tips voor service aan aanhangwagens

Slechte of zelfs haperende verlich-
ting, scherpe uitstekende delen en
een niet naar behoren werkend
remsysteem; het zijn aspecten die
bijna dagelijks zijn te aanschou-
wen op de weg. En dan niet bij het
gemotoriseerd verkeer, daar is het
dankzij de verplichte jaarlijkse
keuring wel in orde, maar wel bij
de sjouwers van ondernemend Ne-
derland, de aanhangwagens.

Vreemd dat het merendeel van
de automobielwerkplaatsen ver-
zuimt om dit stukje werk binnen te
halen. Want zeg nu zelf: het is een
aardige manier om de rustige uren
mee te vullen. Qua equipment en
kennis vraagt het nauwelijks inves-
tering. Het enige wat u zou moeten
doen is een adressenlijstje aanleg-
gen van klanten die aanhangwa-
gens of paardentrailers in gebruik
hebben zodat u ze jaarlijks actief
kunt benaderen. En indien u het
nog beter en klantvriendelijker
voor elkaar wilt hebben, zorg dan
voor een leenkar. De organisatie
van de werkplaats wordt hierdoor
een stuk flexibeler doordat u dit

onderhoud echt kunt uitsmeren
over die stille uren. Dan brengen
die tenminste ook wat geld op. En
ook de klant zal het op prijs stellen
omdat hij het gevoel krijgt dat u
met hem meedenkt. Iedereen tevre-
den en dat met zo weinig inspan-
ning!

Wat er zoal komt kijken bij het
servicen van dit ‘licht getrokken
materieel’, verduidelijken we met
een praktische fotoreportage.

Hans Doornbos

Aanhangwagens zijn rollend materieel en hebben dus

periodiek onderhoud nodig. Vreemd, dat zowel ge-

bruiker als (auto)werkplaats de aanhangwagen prak-

tisch verwaarlozen. Aanvullende omzet dient de

werkplaats natuurlijk met beide handen aan te grij-

pen. Daarom leert AMT u de fijne kneepjes van aan-

hangwagen-service.

De handrem is een belangrijk onderdeel van de aanhangwagen,eigenlijk
is het een manuele instelling van de bedrijfsrem.Zorg dat de bediening
soepel verloopt en dat de handremhendel goed in de tandjes ‘valt’.

Aanhangwagen biedt kansen voor werkplaats

Voor het onderhoud aan aanhangwa-
gens zijn de meeste autowerkplaatsen
voldoende geëquipeerd.En, ter gerust-
stelling,de techniek is hoofdzakelijk
mechanisch;geen bits en bytes die me-
nig monteur hoofdpijn bezorgen en die
dure diagnose-apparatuur vereisen.

Tip top in orde
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Normaliter zou de koppeling met
de auto gesmeerd moet worden,
maar aangezien dit nogal wat prak-
tische problemen in zich draagt
wordt dit achterwege gelaten.
Meer wrijving en op den duur slijta-
ge zijn het gevolg.Controleer daar-
om de speling tussen kogel en
koppeling,de koppeling moet vol-
doende klemmen,een speling van
meer dan één millimeter is teveel.

De stofhoes moet onbeschadigd
en soepel zijn.Zo niet dan komt er
vuil tussen de lagerbussen en de
glijstang;het gevolg laat zich ra-
den;corrosie en onvoorspelbaar
remgedrag.

De glijstang vormt een belangrijk onderdeel in de ‘drive-ability’van de
combinatie.Deze moet onbeschadigd zijn (recht) en mag een speling (tot
3 mm) op de meestal nylon bussen hebben.De oploopdemper moet ui-
teraard soepel en intact zijn.Controle is eenvoudig door de demper in en
uit te bewegen, in moet lichter gaan dan uit.Of de demper uit zichzelf te-
rugkomt is afhankelijk van het type.De gasgedempte typen moeten dit
wel doen,de oliegevulde niet.Het onderdeel krijgt het nogal te verduren
op het moment dat de remmen niet goed zijn afgesteld.

De overbrenghevel van de rembe-
diening moet soepel,maar zonder
speling zijn beweging kunnen ma-
ken.Tijdens het demonteren van
een oplooprem zonder tandseg-
ment of daar waar een gasveer in
de handel is gemonteerd,dient
men eerst de handremkabel te
fixeren.

Remstangen en kabels moeten
vrij zijn van roest en soepel in el-
kaar overgaan.De buitenkabel
mag niet beschadigd zijn omdat
dit vuil en vocht aantrekt.De rem-
evenaar mag niet vast zitten.

Alle bevestigingspunten worden gecontroleerd op beschadiging en op
scheurvorming.De bevestiging van de as ten opzichte van het chassis is
een belangrijke omdat zeker met aanhangwagens de gebruikers te lang
doorrijden waardoor de aspadden scheuren of vervormen.

De stand van de zwenkarm ten opzichte van het aslichaam wordt gecon-
troleerd.De conditie van de torsierubbers kan dan meteen meegenomen
worden.

De dissel vormt de spil van de ge-
hele combinatie, trekkend en ge-
trokken deel zijn daar aan elkaar
gekoppeld en vanuit de dissel
wordt ook de reminstallatie van de
aanhangwagen geactiveerd.Een
eerste indruk zegt meestal al ge-
noeg,roest,scheuren,een verbo-
gen steunwieltje geven meestal al
aan met welk respect dit stuk ‘ge-
reedschap’wordt behandeld.
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Onderdelen en expertise
Onderhoud en reparatie van aanhangwagens mag voor de gemiddelde
werkplaats niet al te veel problemen opleveren.De onderdelenvoorziening
blijkt in de praktijk een ander verhaal.Bijvoorbeeld bij een remrevisie blijkt
men vaak met de oude veertjes te werken of men zoekt naarstig in het rom-
melpotje naar een substituut.Beter is het om ‘gewoon’alle relevante delen
nieuw te bestellen maar dan ontbreekt vaak de know how waar.Triorep, ge-
vestigd in Scherpenzeel (033 - 277 88 66), heeft zich gespecialiseerd in
deze materie en dit bedrijf heeft van de meest voorkomende assen de on-
derdelen zo op het schap liggen.Mocht u er technisch niet uitkomen dan
kunt u zich eveneens wenden tot dit bedrijf.

ONDERHOUD
Tips voor service aan aanhangwagens

Ingeval van een rubbergeveerde as
moet u ervan uitgaan dat deze een
gemiddelde levensduur heeft van 8
tot 10 jaar.Het aantal rubbers en de
dikte bepalen het draagvermogen.
U begrijpt nu meteen wat overbela-
ding voor gevolgen kan hebben.
Een staalgeveerde as moet regel-
matig (om de 3.000 km) gesmeerd
worden.Een haperend veersys-
teem geeft schade aan de boven-
bouw.Om u een idee te geven om-
trent de kosten,een complete
gangbare as kost tussen de ƒ 600,-
enƒ  900,-.Revisie is alleen interes-
sant voor  een bijzonder exemplaar.

Aanhangwagens en paardentrail-
ers zijn eigenlijk zonder uitzonde-
ring voorzien van trommelrem-
men.Bediening en regeling is dus
mechanisch en onderhevig aan
slijtage en vervuiling.Eerste con-
trole is de passing van de trommel
met de velg,er worden nogal eens
de verkeerde bouten of moeren
gebruikt, let daarbij ook op de
schroefdraad,vooral aan de lin-
kerzijde wil het wiel zich nogal
eens los draaien.De trommel moet
rond en vrij zijn van groeven.De la-
gerschalen moeten vast in de
trommel zitten.

Voordat de trommel en wiel verwijderd worden controleert u eerst de la-
gers van het wiel.Een manuele controle wordt afgerond met een luiste-
rend oor! Een conisch lager is enigszins af te stellen (te lang doorrijden
met speling is fataal,kijk ook goed naar de lagerschalen),de tegenwoor-
dig veel gebruikte lagercassettes zijn niet afstelbaar,vervanging is dan
de enige optie.Het vervangen van het vet moet om de twee jaar geschie-
den,een lagerinvetter zorgt ervoor dat het vet van binnen naar buiten
gaat en dus daadwerkelijk komt op de plaats waar het nodig is.

De voeringen worden gecontroleerd op conditie.Slijtage,verbranden,
vet of verglazing zijn veel voorkomende gebreken.Normaliter zou u de
voering om de acht jaar moeten vervangen.
Het dragende deel van de schoen is ook een punt van zorg. Indien u een
revisie overweegt bestel dan ook meteen nieuwe (trek en druk)veertjes,
zeker ingeval van verbrande remmen is dit absoluut geen overbodige
luxe.Controleer alvorens alles gemonteerd wordt de gangbaarheid van
de terugrij automaat.

Vanuit het gehele land reviseert
Triorep rubber torsie gedempte
assen.U moet zich hierbij voor-
stellen dat het zwenklichaam on-
der verwarming en met veel hy-
draulisch geweld uit de as
getrokken wordt.

Triorep uit Scherpenzeel heeft
zich gespecialiseerd in rem- en
asonderdelen.Het bedrijf heeft
van 9 merken assen de elemen-
taire onderdelen zo voor het grij-
pen liggen.
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Na montage van het wiel wordt de nulafstelling van de remvoering uitge-
voerd,de remkabels zijn los,de remschoenen worden zover aangedraaid
dat ze bij voorwaartse rijrichting net iets (je mag ze iets horen) aanlopen.
Daarna worden de kabels aan de evenaar gemonteerd (links en rechts
gelijk!) en wordt de remstang op de overbrenghevel gemonteerd.Zorg
voor één millimeter speling tussen de overbrenghevel naar de glijstang.
De werking van de oplooprem is verdeeld in drieën,het eerste deel doet
niets, in het tweede deel moet het remmen beginnen,het derde deel laat
de remmen blokkeren.Dit is een aardige controle op een goede werking.

Laatste controle betreft het uit-
wendige van de aanhangwagen.
Verlichting blijkt altijd lastig,ka-
potte lampjes,slechte massa of
kapotte stekkers zijn veel voorko-
mende problemen.Bedenk dat
voorlichtjes met een reflector erin
verplicht zijn,zijlichtjes mag,zijre-
flectoren zijn verplicht.Achter be-
hoeft geen betoog,een bescher-
ming over de achterlichten is
wettelijk eigenlijk niet toegestaan.
Spatborden zijn, indien de wielen
buiten de wagen staan verplicht
evenals de vangstrippen.

Remvoeringen zijn een slijtonder-
deel,ook als ze niet gebruikt wor-
den.Uitgedampte,verglaasde
voeringen dienen vervangen te
worden.De gedachte dat bijvoor-
beeld vette voeringen ontvet kun-
nen worden blijkt in de praktijk een
illusie.

Hier de gevolgen van een te heet
geworden remsysteem.Vooral bij
caravans wil dat nog wel eens
voorkomen,hoofdoorzaak blijkt
dan veelal overbelading te zijn.
Ook bij aanhangwagens is dat niet
ondenkbeeldig al speelt daar ook
vaak mee dat de afstelling van het
remsysteem inclusief de onder-
houdsgraad van de overige onder-
delen te wensen overlaten.Het be-
hoeft geen betoog wat de
gevolgen kunnen zijn indien de
flens (zoals op de foto is te zien)
tijdens het rijden afbreekt.

De gevolgen van te zware bela-
ding in combinatie met een uitge-
leefd veer- en dempsysteem zijn
hier duidelijk te zien. Iets minder
duidelijk,maar wellicht met een
leesbril te onderscheiden, is hoe
de praktijk het probleem heeft op-
gelost namelijk door de breuk te
dichten met slecht laswerk.

Drie verschillende torsiedempsyste-
men die onder aanhangwagens ge-
bruikt worden.Het draagvermogen is
afhankelijk van het aantal en de dikte
van de rubberen strengen.Het onderste
systeem,het Knott-systeem,heeft als
nadeel dat de rubbers aan de zwenkarm
zijn gevulkaniseerd en daardoor niet
zijn te vervangen,de bovenste twee wel.

Elektrisch vaak niet oké

AFBEELDINGEN:BRINK

Het 13 polige Jaeger/Din systeem paart alleen met het 7 polige
systeem door tussenkomst van een adapter.

Het West-systeem is eigenlijk de opvolger van het Multicon systeem.
Overeenkomst is dat de toegevoegde 6 contacten om de rand zijn gepo-
sitioneerd,verschil is dat het nu pennen zijn in plaats van schuifcontac-
ten.Maar net zoals bij Multicon kan ook het 13-polige West-systeem in
veel gevallen ingezet worden bij 7-polige contacten.

Aansluitschema 13-polige stekkerverbinding
Kontaktnr. 7-polig Kontaktnr. 13-polig Stroomkring

L of 1 1 Richtingaanwijzer links
54g of 2 2 Mistachterlichten
31 of 3 3 Massa voor 1 t/m 7
R of 4 4 Richtingaanwijzer rechts
58R of 5 5 Rechter achterlichten
54 of 6 6 Remlichten
58L of 7 7 Linker achterlichten

8 Achteruitrijverlichting of uitschakelen oplooprem
9 Constante + draad
10 Opladen accu aanhanger
11 Blanco
12 Blanco
13 Massa voor 8 t/m 12

De verlichting van een aanhangwagen of paardentrailer blijkt in de praktijk een
storingsgevoelig onderwerp.De lampunits zijn vaak niet bestand tegen de alle-
daagse praktijk.Gevolg: indien niet tijdig gerepareerd treedt er vocht binnen en
corroderen de aansluitingen.Het uitstel van een kleine reparatie kan dan wel
eens ertoe leiden dat de gehele unit vervangen moet worden.Het is dus raad-
zaam de verlichting met een traliewerkje te beschermen, voor is dit toege-
staan, achter wordt het gedoogd maar is het eigenlijk wettelijk verboden.Een
ander naar punt op verlichtingsgebied zijn de verschillende stekkers die in om-
loop zijn.Elders op deze pagina treft u de meest gebruikte aan en hoe deze on-
derling met elkaar paren.Zorg voor een goede bescherming van de stekkers
op het moment dat ze niet gebruikt worden.U voorkomt ermee dat ze over de
grond slepen en daardoor kapot gaan of vol komen te zitten met vuil en vocht.
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