
C. Rijwielgedeelte zijspan 

 

 Neem de wieldraagarm...  

 

 en monteer met een M14x50 bout  voorzien van veerring en ring de M14 

stangkoppeling aan het uiteinde van de rechthoekige koker. De moer bevindt zich dan in de koker. 

 

 Een stevige schroevendraaier als wig tussen koker en de flanken van de moer 

kan voorkomt meedraaien van de moer. Draai de bout vast met een moment van 80 Nm.  

 

   Plaats kunststof doppen in de beide  

uiteinden van de koker. Aan de kant van de stangkop kan het nodig zijn om een klein hoekje weg te knippen 

voor een juiste passing. 

 

 Draai op de schroefdraad van de zojuist gemonteerde stangkoppeling een 

lage M14 moer. 

 

 



Neem nog een stangkoppeling voor montage in de ronde buis van de 

wielophanging. Breng eerst een lage M14 moer aan op de schroefdraad van de stangkoppeling, en schroef daarna 

de stangkoppeling in de buis (er bevind zich schroefdraad in een zijde van de buis). Nog niet vast schroeven! 

 

 Neem een M14x50 bout en voorzie deze van een veerring gevolgd door een 

ring. Steek deze door de zojuist gemonteerde stangkop en plaats daarachter een (“normale”) M14 moer.  

 

 Deze wel vast draaien! 
 

 Monteer de 

wieldraagarm aan het frame. Steek daartoe de schroefdraad van de stangkop, respectievelijk de bout door de 

stangkop in de juiste gaten in het frame. Door de stangkoppeling in de ronde buis in of uit te schroeven, en door 

de lage (borg-) moer van de stangkoppeling aan de vierkante buis in of uit te schroeven, moet de wieldraagarm 

spanningsvrij gemonteerd worden. Stel de draagarm zodanig af  dat de ronde buis in bovenaanzicht parallel loopt 

met het zijspanframe, de moer tussen stangkoppeling en frame aanligt op het frame. 

  



 Neem twee moeren en voorzie deze van 

vloeibaar borgmiddel in hun schroefdraad. Draai (in de kokers) de moeren op de schroefdraden. Zorg dat de 

moeren wel aanliggen, maar zet ze nog niet vast. 

Controleer nogmaals of de wieldraagarm spanningsvrij gemonteerd is, en of de wieldraagarm de veerbeweging 

kan uitvoeren zonder aanlopen met het frame. 

Draai de bevestigingsbout van de stangkoppeling bij de ronde buis vast. Gebruik wederom een schroevendraaier 

om de moer in de koker te blokkeren. 

 

Draai de lage moer bij de stangkoppeling aan de vierkante koker vast tegen het zijspanframe. Let op: de 

stangkoppeling kan iets meedraaien. Zorg ervoor dat na het vastzetten van de moer, de stangkoppeling 

een zodanige positie heeft dat de veerbeweging van de wieldraagarm nog uitgevoerd kan worden zonder 

dat de stangkoppeling de “beperkende factor” wordt. 
 

 Draai de borgmoer op de stangkoppeling bij de ronde buis vast 

tegen de de buis. Let op: de stangkoppeling kan iets meedraaien. Zorg ervoor dat na het vastzetten van de 

moer, de stangkoppeling een zodanige positie heeft dat de veerbeweging van de wieldraagarm nog 

uitgevoerd kan worden zonder dat de stangkoppeling de “beperkende factor” wordt. 
 

Indien er de optionele zijspanrem wordt gemonteerd, raadpleeg dan eerst de handleiding voor de zijspanrem 

voordat u met deze handleiding verder gaat. 

 

 Neem M10x60 imbusbouten. Let erop dat dit bouten zijn met fijne 
schroefdraad, en van een hoge sterkteklasse. Deze bouten mogen daarom niet worden vervangen door bouten 

met een andere (lagere) sterkteklasse! Voorzie de bouten van vloeibaar borgmiddel. 

 



 Monteer het wiellager met de M10x60 

imbusbouten en draai de bouten aan met 40 Nm. Op de afbeelding is de uitvoering met zijspanrem te zien, maar 

de handelingen voor het model zonder rem zijn hetzelfde. 

 

 Nu kan de veer/demperunit gemonteerd worden. Let goed op de afbeelding 

welke zijde van de veer/demperunit boven is. Aan de bovenkant wordt de veer/demperunit aan de 

zijspanwielzijde van bevestigingsplaat gemonteerd. Neem een M12x50 bout, plaats er een sluitring over en 

plaats deze met de schroefdraad richting het zijspanwiel door de bevestigingsplaat en het schokdemperoog. 

Plaats aan de andere zijde achtereenvolgens een carrosseriering, een veerring en een moer. Vast draaien met 60 

Nm 

  Neem voor het onderste oog  een M12x 40 bout. Plaats er een veerring 

omheen gevolgd door een carrosseriering. Plaats in de bevestiging aan de wieldraagarm een moer en monteer de 

bout met ringen. Draai de bout vast met 60 Nm. 

 



 Bij het vast draaien van deze bout is het mogelijk dat de schroefdraad 

vast loopt tegen de wieldraagarm. Plaats in dat geval één of meer ringen tussen de veerring en 
carrosseriering zodat het schokdemperoog goed ingeklemd wordt! 
 

 Alleen indien er geen zijspanrem wordt toegepast, moet tussen het 

wiellager en de velg de meegeleverde afstandschijf worden geplaatst. (De afstandschijf komt in plaats van de 

remtrommel.)  

 

 De afgeschuinde rand moet aan de lagerzijde komen! 

 

 

Monteer het zijspanwiel. Haal de wielbouten kruiselings aan in twee stappen. 

De eerst stap 50 Nm, de tweede stap 100 Nm. 

 

 Neem twee M20 stangkoppen. Schroef bij elke stangkop een lage M20 moer 

op de schroefdraad. Schroef deze zo ver mogelijk over de schroefdraad (hooguit handvast). 

 



  Plaats lage M20 moeren in de uitsparingen in het 

zijspanframe, en steek de stangkoppelingen in de daartoe bestemde ogen en draai de stangkoppelingen handvast. 

 

 Monteer de schoorstang: Neem twee M14 stangkoppelingen, en 

schroef op de schroefdraad hiervan lage M14 moeren. Schroef de stangkoppelingen enige omwentelingen in de 

schoorstang. Let op: de stangkoppelingen moeten elk minimaal 14 mm in de schoorstang geschroefd zijn! 

Bevestig een zijde van de schoorstang aan het frame met een M14x50 bout. Plaats eerst een veerring gevolgd 

door een ring om de bout. Voorzie de bout van vloeibaar borgmiddel. Steek de bout door de stangkoppeling en 

het frame, en monteer in de koker een moer. Vast draaien met 80 Nm.  

 

 

 


