D.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste
versnelling in (om te voorkomen dat de motorfiets van de zijstander kan rollen!). Manoeuvreer het zijspanframe
naast de motorfiets.

Laat de M20 draadstang in het subframe aan de voorkant ca 10
cm uitsteken. Neem het zijspanframe aan de voorzijde vast en manoeuvreer het oog van de voorste
stangkoppeling over het draadeind. Plaats een veerring over het tapeind en draai een M20 moer enkele
omwentelingen op het tapeind.

manoeuvreer het zijspanframe vervolgens zodanig dat de
achterste M20 stangkoppeling op de juiste plaats ten opzichte van het subframe komt. Schuif de draadstang naar
achteren zodat de draadstang ook hier door het oog van de stangkoppeling steekt. Duw het zijspanframe naar
voren ten opzichte van de motorfiets. Meet vervolgens bij de voorste stangkoppeling de speling tussen de buis
van het subframe en de kogel van de stangkoppeling. Indien de speling meer is dan 4 mm, haal dan het frame
weer los van de motor. Plaats 1 of meerdere M20 ringen aan de voorzijde van de M20 draadstang teneinde deze
speling te verkleinen tot minder dan 4 mm. Monteer het frame weer aan de motorfiets. Plaats aan de achterzijde
no ook een veerring en een M20 moer. Draai de beide M20 moeren op de draadstang vast (100Nm). Pas bij deze
werkzaamheden op dat de motor stevig op de zijstander blijft staan! Let bij het vast draaien van de M20
moeren erop dat de draadstang aan voor- en achterzijde ongeveer evenveel uit steekt zodat later de
borgpennen in de boringen geplaatst kunnen worden.

Draai nu de moeren op de schroefdraad van de stangkoppelingen vast tegen
het zijspanframe.

Neem een M14x50 bout en voorzie deze van een ring. Beweeg de motor
richting het zijspanframe en steek stangkoppeling van de schoorstang in de gaffel. Plaats de bout in de
gaffel/stangkoppeling.

E.

Afstellen van het zijspanframe ten opzichte van de motorfiets

Ga achter de motor/zijspan combinatie staan en controleer of de motorfiets netjes verticaal staat ten opzichte van
de vlakke (horizontale) ondergrond. Indien nodig moet de bout weer uit de gaffel genomen worden om de
stangkoppelingen van de schoorstang verder in of uit te schroeven. Let op: de stangkoppelingen moeten elk
minimaal 14 mm in de schoorstang geschroefd zijn!

Vervolgens moet de sporing van het
zijspanwiel worden gecontroleerd. Klap de zijstandaard in. Neem een (rechte!) lat van ca. 2,5 meter lang en leg
deze in langsrichting van de motorfiets. De lat moet exact parallel staan met de spoorrichting van het achterwiel.
Dit is te doen door de lat op twee klossen te leggen op ca 5 cm boven de grond, en de lat vervolgens tegen het
achterwiel te schuiven. Als de lat netjes aanligt tegen het achterwiel zal de afstand tussen voorwiel en lat
ongeveer 20 mm bedragen (bij originele wielen!) omdat de voorband immers smaller is dan het achterwiel.
Neem een tweede lat en doe dit zelfde ook bij het zijspanwiel. Meet net achter het achterwiel de afstand tussen
beide latten. Meet ook net voor het voorwiel de afstand tussen de latten. De afstand tussen de beide latten moet
aan de voorzijde 2 tot 5 cm kleiner zijn dan de afstand aan de achterzijde. Dit afstandsverschil wordt in
zijspan vaktermen “toespoor” genoemd. Het toespoor dient hier dus tussen de 2 en 5 cm te bedragen.

Indien het toespoor niet klopt, moet dit bijgesteld worden. Als het toespoor meer moet worden (de gemeten
toespoor is dus minder dan 2 cm), moet de achterste M20 stangkoppeling wat verder uit het zijspanframe worden
geschroefd. Als het toespoor te groot is, moet de voorste stangkoppeling verder uit het frame worden geschroefd.
Het zijspanframe moet voor deze handelingen weer van de motorfiets worden gedemonteerd. Klap de
zijstandaard weer uit. Draai dan de borgmoer van de betreffende stangkoppeling los. Maak de bout los die de
schoorstang met de gaffel verbindt, en laat de motor op de zijstandaard leunen.
Maak de M20 moeren op de draadstang los, en draai de achterste moer van de draadstang af. Ondersteun het
zijspanframe met een klos o.i.d. en trek de draadstang naar voren. Manoeuvreer de achterzijde van het
zijspanframe iets van de motor af. De achterste stangkoppeling kan op deze wijze al versteld worden. Indien de
voorste versteld moet worden moet het zijspanframe ook aan de voorkant los worden gemaakt van de draadstang.
Draai de stangkoppeling het gewenste aantal omwentelingen los. 1 omwenteling geeft ongeveer 5 mm
verandering in toespoor. Let erop dat de stangkoppeling nog wel volledig in de moer in het zijspanframe
geschroefd is! Dus niet te ver los schroeven. Monteer het zijspan weer aan de motor op eerder beschreven
wijze, draai daarna de borgmoer op de schroefdraad van de stangkoppeling weer vast en controleer het toespoor.

Zodra het toespoor klopt, controleer dan wederom of de motor nog netjes
verticaal staat (eventueel de lengte van de schoorstang opnieuw instellen). Let op: de stangkoppelingen moeten
elk minimaal 14 mm in de schoorstang geschroefd zijn! Als dit alles correct is, zet dan een ring, veerring en
moer op de bout die door de gaffel steekt. Zet de bout/moer vast met 60 Nm.

Draai de borgmoeren op de stangkoppelingen van de schoorstang vast tegen
de schoorstang.

Controleer of alle bouten en moeren op voorgeschreven wijze vast zitten, en
plaats borgpennen in de M20 draadstang. (Op deze wijze is de kans uiterst klein dat een M20 moer van de
draadstang afloopt.)

Plaats tenslotte de afdichtstoppen in de open
uiteinden van de vierkante buis op de aangegeven plaatsen.

