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Theoret ische achtergronden betreffende de geluidsproduktiehydraul ische pompen

lnzicht in aanpak geluidsbestr i jding
bij axi aalplunjerpompen (3)

P.M.A.L.  Hezemans,  ProÍ .  dr .  i r .  W.M.J.  Schlósser ,  l r .  l .P.J .M.  Stu lemei jer
Vakgoep A andrijftechniek, Tec hnis che H ogeschool Ei ndhov en

Het derde deel van het onderhavige artikel beschrijft het totaal akoestisch proces,
geeft de invloed weer van de lawaaiproducerende subsystemen en geeft de moge-
lijkheden rveer om het lawaai van axiaalplunjerpompen te verminderen.
Het artikel wordt afgesloten met een bepaling van de strategie om het geluid te
bestrijden.
Nu reeds wordt verwezen naar het volgende nummer van Aandrijftechniek,
waarin eventuele errata zullen worden gepubliceerd die in de publicatie van dit
artikel zijn geslopen.

Totaal akoestisch proces
In de vorige paragraaf zijn we aangekomen
bij het eindpunt van de systeemanalyse: de
oorsprong van het lawaai. Om een totaal
beeld van het akoestische proces te kunnen
verkrijgen moeten we nu het schema van
aÍb. I'stroom-afwaarts' svnthetiseren. waar-
bij de al afzonderlijk geanalyseerde deelpro-
cessen: systeemfunctie, excitatiefunctie, me-
chanische trillingsoverdracht, akoestische
overdracht door iucht en geluidswaarneming
zodanig op een rij gezet worden dat ze een
keten van oorzaak en gevolg voorstellen, zie
aft l .23.
Ten aanzien van de axiaalplunjerpomp zijn
we beroepshaive geïnteresseerd in twee soor-
ten overdrachten:
1. de overdracht van de pompdruk pe naaÍ
het geluidsdrukniveau L" :
2. de overdracht van het pomptoerental coo
naar het geluidsdrukniveau l^ brj constant-
blijvende belasting.

Voor de eerstgenoemde overdracht geldt:

L^ :  LF+ AL^  [dB(Á) ]
: 20 log p -20 log po+ AL^

-:20 \og.[1w + 10 log I1f 
" 

+ 20 log ]lonp *

+ 20 log po - 20 log po + ALA Q9)

Voor de laatstgenoemde overdracht:

Lt : Lp* LLt

: 20 log Hw + 10 log Hf 
" 
+ 20 1og Hoop a

+ 20 log H,ooo f 20 log ror-201o976 * Ala
(30)
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Door de logaritmische eigenschappen van
(29) kunnen de in vorige paragrafen gete-
kende graÍïeken (op dubbellogarithmische
schaal) worden 'opgesteld' zodat de volgende
figuur (zie afb.2\ ontstaat. Van (30) kan dit
ook, maar dan zullen we wel eerst Hoon en
H.ooo expl iciet moeten maken. Uit [2J] en
[22] 2ijn de volgende'gemeten' grafieken be-
schikbaar, zie afb.25.
Hieruit mogen we besluiten, dat ons model,
hoe gebrekkig ook, toch al goed overeen-
stemt met de praktijk. De eerste reactie is
dat aÍb.24nogal een ingewikkeld akoestisch
proces in zijn totale samenhang en zijn ge-
drag zichtbaar maakt. Men moet daarbij niet
uit het oog verliezen, dat dit schema zeker
nog niet compleet is. Het voornaamste is
natuurlijk, dat met aíJo.24 de aanpak voor
de geluidsbestrijding van de axiaalplunjer-
pomp kan worden duidelijk gemaakt. Men
kan daartoe dit zichtbare model maniou-
leren.

Invloed van overige lawaaiproducerende sub'
systemen op de geluidswaarneming
In onze beschouwing hebben wij gesteld dat
de pomp als enige geluidsbron zou optreden.
Anders moeten we de invloed van de overige
lawaaiproducerende subsystemen er in be-
trekken. De theorema uit de akoestiek [25]
luidt: de uitgestraalde geluidsvermogens van

alle betrokken subsystemen worden 'opge-

teld'door het menselijk oor, hetgeen inhoudt:

Zij gegeven de afzonderlijk gemeten geluids-
drukniveaus van alle betrokken subsyste'
temen:  Lo1.  l . ' , r . . . . ,4 "  (met  n :aanta l  sub-
systemen). dan is het totaal door de micro-
foon waargenomen geluidsdrukniveau:

l p , o , :  l 0  l o g  I  l 0  u ' t r o '  ( 3 1 )
i =  I

Mogelijkheden ter vermindering van het
lawaai van de axiaalplunjerpomp
Intuïtiefzal het direct duidelijk zijn dat ver-
hoging van de stationaire pompdruk p, (brjv.
door belastingvergroting) en/of van hèt sta-
tionaire toerental een lawaaitoename tot se-
volg hebben. Dit bhjkt ook direct uit  ( t9)
en (30). Volgens (29) geeft een verdubbeling
van de stationaire pompdruk p, de volgende
lawaaitoename:

LL: Ln(2p,) - Lo@,)
: zo loe (2p,) - 20 log po
:  201og 2= +6dB(A) (32)

Bij een verdubbeling van het stationaire
toerental coo (als we veronderstellen dat
11.ooo constánt blijft) zullen we ook rekening
moeten houden met het feit dat het Fourier-
lijnenspectrum schuift. er geldt volgens (30):

AL: Lr(2ap) - Lo(ro)

:2o log Hror(2a)-2o log líoo.(coo)*

f 20 log 2ar-20log coo:

: 20 log Hrrv(2a) -20log lloop(coo) *

* 20 loe 2 (33)

i

:2orosl: + ; r"l-2orog ío+^L^

AJb.23. Kwalitatieue slmthese uan het akoestísch proces t)an de axiale plunjerpomp.
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20 los Hpop

20 los HFv

(  31)

het

)ijv.
sta-
ge-

(2e)
ling
nde

A L ^

+

-r

20 log Hoo.(2oo) - 20 tog Horp(ao) :
L A
-+ -  20log 2= +6dB(A) (34)

tionaire toerental co^ een lawaaitoename tus-
sen 6 dB( A) en tZ ds(\(voor d: 1) kan in-
troduceren in het hele frequentiebereik, het-
geen ook in overeenstemming is met de lite-
ratuur [26] en [a6].
Verlaging van de druk en toerental lijken ons
niet zinvol in de strategie van de lawaaibe-
strijding, daar ze als 'functieverlies' voor het
hydraulisch systeem worden aangezien. In
een extreem geval zou het hoogstens als een
soort paardemiddel gebruikt kunnen wor-
den.
Daarmee komen er tenslotte bij de maat-
regeien voor de actieve lawaaibestrijding
welke we dachten te baseren op maatreselen

d8
4 0

20

0

_ 1 0

dB
100

60

60

LA Bêr  ebspunkr  p  '  r5O bor

r  Menw€r le  Ln .F"

H_8.4  dB

Aj b. 25. Grafieken uit [ 2 I ] .

ter vermijding of verzwakking van de al
elders genoemde soorten krachtexcitaties.
Deze verwachting blijkt, zoals wij straks
zien, toch niet helemaal juist te zijn. Er volgt
aan de hand van literatuur een beschrijving
van juiste en onjuiste, actieve maatregelen
tegen lawaai.
Ten aanzien van de geluidsgenerator zijn er
actieve maatregelen ter vermijding van:
1. Stoten in de kogellageringen van het

plunjer-stang-as-mechanisme, door het
toepassen van de zgn. voordruk zodat de
versnellingsrukken kunnen worden ge-
elimineerd. Volgens [11] blijkt echter dat
een dergelijke ryaatregel van weinig of

_ f
Í  16  kHz

Íi
i)

(32)

aire
dat
Itng
ier-
!0):

í33) 
i AJb. Zl. Kwantitatieue synthese uan het akoestisch proces uan aJb. 23.

._ waarbij de eerste twee termen slaan op dit
L ̂  

verschuiven. Bekijken we nu aíb. 26 dan zien
j we d_e twee uiterste gevallen. In het eerste- geval schuift de k-de lijn van kwonaar 2kw,

terwijl de-lijn op /<u.ro aangroeii mer a log
.= tog z ats wij c : I stellen. Er geldt dan :

In het tweede geval is er geen aangroeiing,qus is de bijdrage van deie termen*nul. Detussengevallen zijn dan ook zo te berekenen.
we zlen dus dat verdubbeling van het sta-
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geluidsbestr i jding

geen invloed is voor de lawaaibestrijding.
2. Stoten tussen plunjerstang en plunjer-

hemd: hetzij door het aanbrengen van een
elastische ommanteling om het hemd [11],
hetzij door te werken met een zo groot
mogelijke zwenkhoek [47]. Het aandeel
van deze stoten blijkt echter zeer gering
ïe zi1n, nl. 20 tot 25 dB(A) onder het
normale pomplawaai [31].

3. Het kantelen van de stuurspiegel op de
plunjertrommel: door het toepassen van
een sferische stuurspiegel [14] of door ge-
bruik te maken van verende nippels, zie
afb. 27 pal. Ook deze maaÍregel zal ln
het algemeen slechts weinig vermindering
van het lawaai opleveren [31].

4. Drukgolfstoten aÍkomstig van de resonan-
ties in de hogedrukleidingen: door het
juist dimensioneren van deze leidingen, of
door de metalen leidingen te vervangen
door bijv. gummislangen, of door het ge-
bruik van hydro-akoestische hlters [43].
Het effect van deze maatregel kan in de
orde van grootte van 10 dB(,4) worden
geschat.

5. Drukstoten ten gevolge van cavitat ie-
implosies in de pomp: door vermijden
van de lagedrukzones (onder de damp-

rl
ll
I

t l

* i lx
AJb. 29. Verkanten uan de pomp.

I
AÍb.28. Verdraaien uan de stuurspiegel ten opzichte
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druk) in de pomp. In deze beschouwing
zal een dergelijke lawaaibron als 'abnor-

maal' worden beschouwd [22].
6. De in de paragraaf over excitatiefunctie

genoemde drukovergangen: door deze
rustig te laten verlopen zonder druk-
doorschotten, te bereiken door:
a. het verdraaien van de stuurspiegel t.o.v.

plunjer-dodepunten, zie aÍb. 28, [a8];
b. het verkanten van de pomp [47], waar-

bij het pomphuis over een hoek l lood-
recht op de zwenkas wordt verdraaid,
zie afb. 29:,

c. het juist dimensioneren van de pre-
compressie- en de-compressiehoeken
van de nieren [15], zie aÍb. 30;

l o g  H p  F

l - -  ur - -

AJb. 26. Inuloed uan het toerental op H,oo.

I
;

uan de plunj er-dodepunten

Aíb. 27. Verende nippel

. kJiin bij kdó

/ /, '7/kli inbiik26l

log Hpp'

A(v,
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geluidsbestrijding

I
I

r q '__J

Io -  / t  t B ' r o
r ' r l

Aft. 30. Juiste dimensionering
pressíehoeken uan de nieren.

*a/

/ o

uan de pre-compressie- en de-com-

Aíh. i l

@ v ( r  ( t

S  t  uur  sp ie t le  I  n te t  c t  t  : ( )n l ( r  i  t t  ka  p í  r t  4c  t r

LA(dB)

Po(bar)

Afb. 3Ia. Geluídssterkte uan de sïuurspiegel:
a) met inkepingen; b) zonder inkepingen.

d. het aanbrengen van inkepingen in de
nieren, zie afb. 31;

e. het toepassen van een zgn. doorlaat-

- kanaaltje, zoals in afb. 32 te zien is [15];
f. de tijdconstante van de drukopbouw 

-

in de plunjerruimte groot te nemen,
door meer viscositeit van olie. elotere
plunjerruimte en kleinere comp-ressie-
modulus van olie te nemen [35] is echter
niet zinvol.

De. te bereiken lawaaiverminderins door
het rustig laten verlopen van de dru-kover-
gangen zou ongeveer evenredig zijn met de
toenemende frequentie en zou voor som-
mige frequenties max. 80 dB(,4) kunnen
bedragen !

7. Drukpulsaties uit de hogedrukleidingen,
primair veroorzaakt door volumestroom-
variaties in de pomp: door vergroten van
het_ aantal plunjers. Uit literatuur [21],
[22] blijkt dat deze pulsaties voor-hei
lawaai geen bijdrage van betekenis leveren,
hetgeen gemakkelijk is in re zien.
Als de stationaire pompdruk po en de
amplitude Ápo van de drukpulsatie (druk-
variatie tn p) zich verhouden als bijv.
210 bar 20 bar, dan bedraagt de lawaai-
bijdrage van deze drukpulsaties:

LL: LA (É+ Lpï- L^(p,)

:  10 log (210'z +202) - 10 log (210)'?

(35)

1 3 1

'6  
i '

N l
Y i

AJb. 32. Stuurspiegel met een tloorluatktmaaltje

LA(dB)

AJb.-32a. Geluid.ssterktenyan een ,lr:r'roikrroomp resp. zonder en metrn aJhankelijkheid uan druk en zwenkhoek'bii ien toerental uan 1500 min- 1 .

Aandri j f techniek. 17 maart 19g0
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Po(bar)

door laatkanaahje,
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LA(dB)
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geluidsbestrijding

a;r ,p :  Sr
@ t , ^

m,::p; k.: :  (1-r,2)-t ,  met indices: A propos, er wordt op gewezen dat geo-

sÍ:staal, m:nateriaal uit tabel 2 en met metrische schaalvergroting van de pomp ook

aanname: r, en ry zijn te verwaarlozen lawaaireductie met zich meebrengt [21]. In
klein t.o.v. 1, wordt voor het laagÏre. het licht van deze beschouwing is dit hier

Voor deze berekening wordt de geluids-
uitstraling door deze drukpulsatie als een
aparte geluidsbron opgevat en z^odanr^g
volgens (3 I ) behandeld, vandaar: pí + Lpí.
Het is duidelijk dat men zich hier en daar in
de literatuur deerlijk heeft vergist door te
beweren dat de lawaaibestrijding te base-
ren is op eliminatie of verzwakking van
de drukpulsaties.

De ondergenoemde constructieve ingrepen
voor de geluidsreductie van de geluidsstraler
zullen worden beschouwd a1s de actieve
maatregelen voor de geluidsstraler :
1. de verandering van de bouwvorm van

deze straler, hetzij met uit (5), hetzij met
s uit (5), [2r],1+el;

2. de geschikte materiaalkeuze voor het
buitenoppervlak van de pomp [21], [55].
Daartoe betrekken we H., van (10) en
(13) en we onderzoeken het lawaaieffect
van andere materialen t.o.v. staal: met

en voor het eigenfrequentiebereik volgens
(  13 ) :

LL": fo1hr1- torr^,

: ro roe #4!4' t l í l h * )

:  10 l og  S ;3  :  - 30 log  Sh  (41 )

Verdubbeling van de pompwanddikte h
zou voor de laagfrequentie- en eigen-
freouentiebereiken in een lawaaireductie
van resp. - 18 dB(,4) en -9 dB(.4) resul-
teren. Hierbij wordt de plaats van de eerste
eigenfrequentie ol1 voor de positieve waar-
den van Sn> 1 naar rechts verschoven
volgens:

(  A ) \

Strategie voor de geluidsbestrijding
Wij beschikken nu over een model. Dit is,
zoals wij eerder hebben gezegd, niet compleet
maar voldoende bruikbaar voor een eerste
bepaling van de strategie van de geluidsbe-
strijding.
De strategie zou kunnen zijn: het nul maken
van Ilooo en I1.". Dit is een 'recht toe recht
aan'sffategie die niet relevant en niet rea-
listisch is en is dan ook geen eenvoudige
zaak. Men moet meestal genoegen nemen
met het zodanig 

'verslechteren' ( lees: mini-
maliseren) van de overdrachtsfuncties in de
oorzaak-gevolg-keten van aÍb. 23, dat het
lawaai uiteindeiijk tot aanvaardbare waarden
wordt teruggebracht.
Het 'manipuleren' moet in aft.23 van links
naar rechts geschieden: m.a.w. men moet
eerst nagaan of de actieve maatregelen nog
geluidsverminderende effecten sorteren; pas
wanneer dat niet meer het geval is moet
men overgaan op passieve maatregelen: dus
eerst op Hoo., dan op Hn" en tenslotte op
U ^^-^ - -+-^ - - -
I r v d  ! v r l L U r r L r u I L r r .

De algemene tendens bij geluidsbestrijding
vertoont onmiskenbaar twee aspecten:
1. De geluidsstraler moet zo gebouwd zijn,

dat geen van zijn eigentrillingen een fre-
quentie heeft gelijk aan een van de fre-
quenties die door de geluidsgenerator
kunnen worden geëxiteerd. Uiteraard mag
hierbij worden gesteld dat het zoeken naar
de optimale vorm van de geluidsstraler
zou inhouden: het iteratief aanpassen van
Ho, aan de eisen waarbij enerzijds de
eerste eigenfrequentie zo groot mogelijk
wordt gekozen (m.a.w.: zo stijf mogehjk)
en anderzijds worden de Fourierlijnen zo
veel mogelijk in de dalen tussen de pieken
van de amplitude-frequentie-karakteristiek
van ll.u geplaatst.

2. Het drukverloop in de verdringerruimte
van de hydrostatische machine moet 'zo

rustig mogelijk' zijn: zo veel mogelijk
trapeziumvormig zonder doorschot. Een
conclusie die een van de auteurs reeds in

[52] formuleerde.

(vervolg pag. 133)

quentiebereik:

LL': 7o1^7- I,"(tt):
Ê

20loe SfdB( l ) l

en voor het eigenfrequentiebereik :

LLu: f o1^1 - tn tr,

: 1 5 l o g  l ] t  + 5 l o e 3  +' H
Y f r  " m

t0 los,& fdBí,4 )-  
4 ^ '

terwijl de overgang tussen deze bereiken
gemarkeerd is door de verplaatsbare plaats
van de eerste eigenfrequentie:

niet aan de orde, want dit zou een functie-
verandering van de pomp inhouden.
Met behulp van (3), (a) en (5) kunnen de
volgende'passieve' maatregelen worden ge-

í36) formuleerd:
l. Vergroting van het volume V van de

(test-)ruimte.
2. Verkorting van de nagalmtrjd T(ro) door

opvoering van de geluidsabsorptie d.m.v.
het aanbrengen van geluidsabsorberende
wanden of van geluiddempende schotten.

3. Vergroting van de afstand r tussen de
microfoon (i.c. het menselijk oor) en de
geluidsstraler( s ).

(  r  / ,  4. 
'Passieve' reductie van de uitstral ins,sgraad
o door het aanbrengen van b.v. een epoxy-
harslaag of plastic schuim op de buiten-
kant van de geluidsstraler of door het
onder bepaalde voorwaarden onderdom-
pelen van deze geluidsstraler in een olie-
bad [50].

( 38)

(39) Tabet III (21)

w 1 . m

, * -
E ^ ' P " t

E u ' P ^

Met behulp van numerieke gegevens uit
tabel 2 kan het effect van de materiaal-
keuze op het lawaaigedrag worden weer-
gegeven in tabel 3.

3. Het dikker maken van de pompwand,
zoals uit de onderstaande beschouwing
volst:
Voór (10) en (13) nemen we: m-: ' .h en
k,'.:h3 en we voeren een schaalfactor in
voor de pompwanddikte .Sh met:

Sr. : /ro ' /r- I

met indices: m:model en p:prototype
(zie [51]).  dan is de lawaaitoename t.g.v.
verandering van de wanddikte voor het
laagfrequentiebereik volgens ( 1 0) :

LL.: f"17,1- tolr^,

: ro loe 44è- 
I7í,t\hn)

: 10 log Si-6: -60 log Sn (40)

132

Tabel II (21)

p l t (gm l E  [Nm 
- ]

n

aluminium

lood

rnagnes iumlegering

I  R q

t 1

I  I , 3

1 . 8

0 "

03

0 3

0 -

0 3

4
2 1 . 1 0

7 . t o '

|  2 .  t04
t!

l 0

l 0

1 , 6  .
4

4 , 5 .

0 , 3

0 , 3 4

n  t q

o , 4 3

0 . 2 9

7

2

2

0 -
- 5

0 -
- j

0 -
- ,

o '
0 -

H
t v . m

) t l t ^ o  4

-Tv ,  
s  t

voor Í 'd  << 0,
I

l r f l

a -

n_

- - I ' r r  
e  t

v o o r  0  > >  0 ,

aluminiurn

- :  ^ ! :  :  - ^ ,

Lood

magnes iuml  eger ing

+  9 , 3  d B

+  5 , 1  d B

+ 2 l , 4 d B

+  1 3 , 4  d B

I

o  , 7 1

0 , 2 4

0 , 9 6

r 0 , 8  d B

I  I , 2  d B

2 0 , 3  d B

l 3  d B

+

+
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Borg-Warner neemtnieuwe Íabriek in gebruik

eveneens een belangrijke plaats in, opdat

men kan blijven voldoen aan de steeds

strenger wordende eisen op het technische

en het veiligheidsvlak. Het laatste resultaat

is de nieuwe afdichting voor extreem hoge

temperaturen, de BXR(H), die geschikt is

uooi temperaturen tot 400'C' drukken tot

21 bar en omtreksnelheden tot 46 m/s. Dit

tvoe is voorzien van een statonaire balg'

Hèt afzetgebied bestrijkt geheel Europa,

Afrika en het Midden-Oosten.
De verhuizing naar Roosendaal was nood-

zakelijk geworden wegens de gestadige

groei die niet meer in het bestaande com-

plex te Etten Leur kon worden opgevan-
gen. Een van de argumenten om Roosen-

áaal als vestigingsplaats te kiezen de ver-

wachte arbeidsreserve, terwijl door de

gunstige ligging ten opzichte van de oude

iestigingspláati het bestaande personeel

prakiisch geheel kon worden behouden'

18 Januari jl' werd de nieuwe fabriek van

asafdichringssystemen van Mechanical

ï.ulr, ..n diuisie van Borg-Warner Corpo-

' ,r ion- off icieel door de burgemeester van

i iàot. 'naU en Nispen, de heer Dr'  Mr'  L'

ê. ê- n. M. Schneider, in gebruik.g.esteld'

in deze fabriet worden voornamelijk asaf-

íichtingssystemen voor roterende machines

zoals centrifugaalpompen en compressoren

eeproduceerd' Deze afdichtingssystemen

iïrden ueelal gebruikt in de petrochemie'

ie .ne*ie, dJ elektr ici teitsopwekkingsin-

áurtr i .  .n de pi jpleidingindustr ie'  Hoge ei-

JJn- *otden dàáiom gesteld aan de techni-

sche eigenschappen zoals:

- corrosievastheid;
- bestendigheid tegen extreem hoge of ex-
treem lage temperaturen;
- toepassingsmogelijkheden voor hoge
omtreksnelheden;
- kwaliteit en betrouwbaarheid.
Vanwege de hoge mate van differentiatie in

de toepassingen worden alle afdichtingen
'op maat' gemaakt volgens bestelling en ge-

geuens van de klant. Het voordeel is, dat
men geen grote magazijnvoorraad behoeft
aan te houden, maar het nadeel is uiteraard
dat een afdichting niet 'even snel' geleverd

kan worden.
Ontwikkeling van nieuwe produkten neemt

:
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De nieuwe fabriek van Borg-Warner Mechanic.al Seals waar me-

chanische ísofdich t ingssystemen wo rden sen,rolycegrdtDe fabriek.

ïi:Á} iirr^ het hàofdkantoor van de divisie in Europa' het

Midden-Oosten en AÍiika. Met de bouw van dit complex was een

investering van I0 miljoen gulden gemoeid'
De BRX(H) cartridge seal in doorsnede; de
schikt is voor temperaturen tot 400 "C.

nieuwste telg die ge'

Asea introduceert nieuwe
dri j Ír iemregelaar
Het Zweedse elektro concern Asea heeft re-
cent een regelmechanisme op de markt ge-

bracht dat bestemd is voor traploze, me-
chanische snelheidsregeling. De regelaar is
bedoeld voor toepassingen waar de regelka-
rakterist ieken van een thyristor-
stroomomzetter, zoals hoge aanvangssnel-
heid en een groot regelbereik, niet nodig
zijn. Typische toepassingen treft men aan
in bepaáde pompaandrijvingen, verpak-
kingsmachines en aandrijvingen van trans-
Portbanden en -schroeven.
De nieuwe drijfriem-regelaar is leverbaar in
acht uitvoeringen voor vermogens tot 30
kW, en kunnen direkt aan de tandwielaan-
dri jving Type UAA en UABF evenals aan
het wormdri j fwerk Type UCA van Asea
worden gemonteerd. Elke uitvoering is ge-
schikt voor een aantal verschillende snel-
heidsbereiken van 0.3? min-'  tot 2400
min-r. Het regelgebied bedraagt 1:6. De
snelheid kan worden geregeld met een
handwiel of met een servoaandrijving' Het
ls tevens mogelijk een snelheidsmeter aan te
slulten.
Het onderhoud bl i j f t  beperkt tot vervan-

Aandri j Í techniek, 17 maart 1980

Aseo-drijfriemregelaar gemonteerd tussen

motor en tandwielaandrijving.

ging van de V-snaar, hetgeen snel en een-

uouAig kan gebeuren. De kogellagers en

naafbussen behoeven niet te worden
gesmeerd.
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