
Aanbouwhandleiding Tripteq 

Waarschuwing: wegens het verzinken, kunnen sommige delen 

scherpe bramen bevatten. We raden u aan het frame en andere delen met 

werkhandschoenen te hanteren, en allereerst te controleren op scherpe bramen. Scherpe 

bramen kunnen voorzichtig met een vijl bewerkt worden. Niet te veel wegvijlen om de 

zinklaag niet onnodig te beschadigen. 

 
Een woord vooraf. 

De Heeler is ontworpen om door de koper van het zijspan zelf aan te bouwen. Door zelf aan te bouwen worden 

de kosten in belangrijke mate gedrukt. Dit betekent wel dat basisvaardigheden en kennis van sleutelen 

noodzakelijk is! Daarnaast is het juiste gereedschap van voldoende kwaliteit een vereiste. 

Een paar opmerkingen hierbij: 

1. Lees voorafgaand aan de klus de bouwbeschrijving eerst aandachtig door! Schat daarna in of het binnen 

uw mogelijkheden ligt om het geheel op te bouwen. Laat in geval van twijfel de klus uitvoeren door 

iemand met voldoende kennis van zaken (bv. een motorfietsmonteur). 

2. Houd er rekening mee dat -wegens toleranties in de fabrikage van zowel de trekkende motorfiets als de 

Tripteq zijspanonderdelen- er af en toe bijvoorbeeld een gaatje uitgevijld of geboord moet worden.     

3. Volg nauwgezet deze handleiding in het belang van uw eigen veiligheid! 

4. Tripteq kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen wat betreft de kwaliteit van het aanbouwen 

van het zijspan. De persoon die het zijspan aanbouwt is dus zelf verantwoordelijk voor het geleverde werk 

en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.  

5. Aanduidingen als rechts, links, voor, achter zijn ten opzichte van de rijrichting van de motorfiets. 

 

 

Goed gereedschap is het halve werk! 

Voordat aan de klus wordt begonnen is het handig om na te gaan of het benodigde gereedschap beschikbaar is 

zodat u niet halverwege de klus voor verrassingen komt te staan. 

De meeste benodigde gereedschappen zijn vrij algemeen, met een dopsleutelset en een ring -steeksleutelset komt 

u een heel eind. Een aantal gereedschappen zijn wat “bijzonder”:  

- Imbus sleutel maat 12   

- Steeksleutel maat 30 

- Dopsleutel maat 30 

- Moment sleutel 

- Bij montage van de naloopversteller: veervoorspan gereedschap 

 

Controleer aan de hand van de stuklijsten of het pakket compleet is! 

 

 

A. De motorfiets voorbereiden en montage van het subframe. 

 

Plaats de motorfiets op de middenbok. Demonteer de buddyseat(s), 

demonteer de carterbeschermplaat(R850/1100GS), demonteer de sierpanelen rondom de tank (R850/1100R), 

demonteer de onderkuip en zijkuipdelen (R1100RT en RS). Daarnaast is het bij alle modellen zeer sterk aan te 

raden om de tank te demonteren om beschadigingen te voorkomen. Verwijder eventuele optionele valbeugels. 

Zie voor deze handelingen het BMW werkplaatshandboek. 



Verwijder de imbus bout welke aan de rechterkant het achterframe met de 

versnellingsbak verbindt.  

 

Demonteer de voetsteunhouder door de drie imbusbouten rondom de 

swingarmbout te verwijderen. Bij ABS versies ook de klem van de remleidingen aan de versnellingsbak 

verwijderen. Voorkom dat de metalen leidingen verbuigen/knikken! 

 

  Plaats de 

versterkingsstrip in de bevestiging achterframe/versnellingsbak, en schroef de M10x80 met ring en veerring in 

het ophangoog. Gebruik hierbij schroefdraad borgmiddel (bijvoorbeeld loctite nr 243) Zet deze bout nog niet 

geheel vast! De verstevigings strip heeft een lip waarvan het gat overeen moet komen met de achterste 

bevestiging van de voetsteunhouder. Controleer dit, en evt. de vijl hanteren! Vanaf bepaalde bouwjaren, moet het 

bovenste oog van de verstevigingsstrip ingekort worden. De afstand tussen de strip en de achterzijde van de 

versnellingsbak moet 10 mm bedragen. (eerst meten, daarna afzagen met een ijzerzaag). 



 Plaats de voetsteunhouder weer 

terug. Gebruik hiervoor de meegeleverde M8x25 imbusbouten en de originele sluitringen. Bij de voorste twee 

bevestigings bouten moeten er de meegeleverde uitgeboorde M8 moeren tussen de voetsteunhouder en 

versnellingsbak geplaatst worden! Zet de bevestigingsbouten nog niet geheel vast. 

 

   
Plaats de motorfiets op de zijstandaard. Demonteer de hoofdstander: Verwijder de trekveren van de middenbok 

(pas op: gevaar voor verwonding!). Verwijder eventueel aanwezige sierkapjes of boutjes uit de scharnierpennen 

van de hoofdstander. Verwijder de scharnierpennen door deze m.b.v. Imbussleutels aan beide zijden los te 

draaien. Verwijder de hoofdstandaard en eventuele vulringen. 

 

Plaats een scharnierpen zonder draadeind aan de linker zijde terug. 

Voorzichtig tot aan de aanslag kloppen met een rubber of kunststof hamer. 

 

Verwijder de M12 Imbusbout bij de middenbok bevestiging aan de 

rechterzijde 



 Controleer of het M20 draadeind aan 

weerszijden een dwarsboring heeft van ca 4mm diameter op ca 1 cm van het uiteinde. Eventueel deze nog boren. 

Plaats het draadeind in het subframe. 

  

Plaats het subframe met het M20 draadeind er reeds doorheen gestoken 

onder de motorfiets. Werk van voor naar achteren:  

 

Steek daartoe eerst de M10x90 imbusbout door het voorste oog van het 

subframe en het voorste oog van het blok. Vanwege de andere vorm van de uitlaatbochten van de RT en RS 

modellen, is het bij deze modellen handiger om de bout vanaf de andere zijde door het blok te steken.   

 

 . Vervolgens de twee M8x25 met 

veerring en ring onderin het blok handvast draaien. De schroefdraad in het blok dient schoon te zijn! Eventueel 

eerst opschonen met een M8 tap 

 

Daarna de originele M12 imbusbout terugplaatsen (met borgmiddel). Nog 

niet geheel vast draaien!  

 



Op de plaats van de scharnierpen van de middenbok wordt er nu een M8x160 

imbusbout geplaatst met ring en veerring. Nog niet geheel vast draaien!  

 

 Plaats tenslotte de M10x40 bout met ring 

eronder die het subframe met de versterkingsstrip verbindt. Aan de andere zijde hiervan komt een veerring, ring 

en moer. Soms komt het voor dat deze twee gaten niet goed overeen komen. Boren of vijlen is dan nodig om de 

delen spanningsvrij te monteren. 

 

Haal alle bouten aan met het juiste moment. Wederom vooraan beginnen, vooraan nog een ring veerring en moer 

plaatsen.Achtereenvolgens:  

 de voorste M10 bout (aanhaalmoment 45 Nm),  

 beide M8 bouten onder in het blok (aanhaalmoment 20 Nm),  



 de M12 bout bij de middenbok bevestiging (aanhaalmoment 72 Nm),  

 de M8 bout waar voorheen de scharnierpen zat (aanhaalmoment 20 Nm),  

 de achterste M10 bout (aanhaal moment 45 Nm),  

 

 de M10 bout bij de verbinding versterkingsstrip/achterframe/versnellingsbak 

(aanhaalmoment 47 Nm), 



en tenslotte de drie bouten van de voetsteunhouder (aanhaalmoment 22 Nm). 

 

 


