B.

Montage van de gaffel aan de rechterzijde van de telelever.

Controleer allereerst of het oog van een 14 mm stangkoppeling zonder
problemen in de gaffel kan worden geplaatst. Eventueel met een vijl bramen verwijderen. De gaffel mag niet
open gebogen worden! Mocht het echt nodig zijn kan met behulp van een slijpsteen de kogel van de
stangkoppeling een fractie smaller gemaakt worden. Het is vanzelfsprekend dat deze aangepaste stangkoppeling
straks op deze plaats wordt gebruikt (aan de orde in hoofdstuk D. “Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal
aan de motorfiets koppelen”)

Verwijder aan beide zijden van het draaipunt van de draagarm van de
telelever de afdekdoppen.

Verwijder aan de rechter zijde de borgring…

en trek met een combinatietang de stofkap eruit.

Draai aan de linker zijde met Imbus sleutel (slw 12) de opsluitdop eruit.

Draai de bout in het draaipunt aan de rechterzijde eruit. Gebruik aan de linker
kant een passende (dop)sleutel om meedraaien van de as te voorkomen.

Verwijder aan de rechter zijde de moer van het tapeind waarmee
onder andere het voorframe bevestigd is….

en vervang deze door meegeleverde hoge M10 moer. Haal deze aan met een
moment van 40 Nm.

Doe een druppel borgmiddel in de schroefdraad van de as van de teleleverdraagarm.

Steek de M12x55 imbusbout door het juiste gat van de gaffel.
Plaats de 27 mm lange afstandsbus over de bout, gevolgd door een M12 ring. Dit geheel wordt voor het
draaipunt van de telelever-draaipunt geplaatst, en de M12 bout wordt in de as geschroefd (Nog niet vast
draaien!). Wees er zeker van dat de ring goed gemonteerd is!

Plaats de 33 mm lange afstandsbus tussen
de gaffel en de hoge M10 moer. Neem de M10x60 imbus bout, plaats er een veerring en een ring over. Steek
deze bout door de gaffel en afstandbus en schroef hem vast in de hoge M10 moer met een moment van 40 Nm.
Draai vervolgens de M12 imbusbout vast met een moment van 73 Nm.

Plaats aan de linker zijde de opsluitdop weer terug, en schroef deze vast met
een moment van 42 Nm.

Plaats aan de linker zijde de afsluitdop weer terug.
Plaats de tank (indien deze gedemonteerd was) weer op de motorfiets. Bij de R850/1100R moet er in de tank
bekleding aan de rechter onderzijde een uitsparing gemaakt worden. Bij de RT en RS moeten er uitsparingen
worden gemaakt in de onderkuip (indien gemonteerd bij de RS) en in het rechter zijkuipdeel. Let erop dat
(vooral aan de rechter zijde) de gaskabel weer goed in de stelnippel zit van het gasklephuis!

