Montagehandleiding autoachterwiel
Een woord vooraf.
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Als de motorfiets origineel met spaakwielen (GS en sommige R modellen) is uitgerust, dan moet er
voor de montage van de wieladapter eerst de schijfrem van de modellen met gietwielen gemonteerd
worden! Deze remschijf behoort niet tot de leveromvang van de autoachterwiel set.
Het autoachterwiel mag alleen in combinatie met een zijspan worden gebruikt. Beslist niet zonder zijspan
rijden met een autoachterwiel!
Lees voorafgaand aan de klus de bouwbeschrijving eerst aandachtig door! Schat daarna in of het binnen
uw mogelijkheden ligt om de rem in te bouwen en in bedrijf te stellen. Laat in geval van twijfel de klus
uitvoeren door iemand met voldoende kennis van zaken (bv. een motorfietsmonteur).
Volg nauwgezet deze handleiding in het belang van uw eigen veiligheid!
Tripteq kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen wat betreft de kwaliteit van het inbouwen
van de zijspanrem. De persoon die de adapter en het wiel inbouwt is dus zelf verantwoordelijk voor het
geleverde werk en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
Aanduidingen als rechts, links, voor, achter zijn ten opzichte van de rijrichting van de motorfiets.
Deze handleiding gaat er vanuit dat het zijspan reeds aan de motor is bevestigd.
Alle modellen (R, RS, RT, GS)

Zet de motorfiets zijspan combinatie op een stevige vlakke ondergrond. Span
voor de zekerheid een elastiek tussen de voorrem greep en handvat om later te voorkomen dat de
combinatie van de krik af rolt. Plaats een krik onder het achterste/onderste zijspanaansluitpunt, en krik de
combinatie op zodat het achterwiel los van de grond komt.
Demonteer het originele achterwiel zoals wordt aangeraden volgens BMW.

Manoeuvreer het autoachterwiel tussen de uitlaat en achtervork. Plaats
vervolgens de adapter op de haakse overbrenging.

Verwijder de konische ringen van de originele BMW wielbouten.

Zet de adapter vast –via het naafgat van het autowiel- met de originele BMW
wielbouten. Nogmaals: zonder de konische ringen. Let op: de wielbouten moeten gemerkt zijn met cijfer
“60”! (dit duidt de lengte van de bouten aan.) Draai de bouten eerst handvast aan, en draai ze vervolgens
kruiselings vast met 50 Nm, daarna kruiselings met 105 Nm.

Plaats nu het autowiel op de wieladapter, en zet het wiel vast met de
meegeleverde wielbouten. Het aanhaalmoment bedraagt 60 Nm (In de eerste versnelling zetten om mee draaien
te voorkomen)
Laat de combinatie zakken, en neem de krik weg. Monteer de eventueel gedemonteerde remklauw, en plaats de
uitlaat weer terug (afhankelijk van het model). De door ons geadviseerde bandluchtdruk in het achterwiel: 2,5
bar.
B.
Alternatief voor de modellen R en GS
Vanwege de hogere uitlaat van de R en GS modellen, kan bij deze modellen een andere (wat minder
bewerkelijke) methode worden gehanteerd. Als deze methode wordt gehanteerd, kan bij latere
montage/demontage van het autoachterwiel kunnen zowel de achterremklauw als de adapter blijven zitten.

Zet de motorfiets zijspan combinatie op een stevige vlakke ondergrond. Span
voor de zekerheid een elastiek tussen de voorrem greep en handvat om later te voorkomen dat de
combinatie van de krik af rolt. Plaats een krik onder het achterste/onderste zijspanaansluitpunt, en krik de
combinatie op zodat het achterwiel los van de grond komt. Demonteer het originele achterwiel zoals wordt
aangeraden volgens BMW.

Plaats vervolgens de adapter op de haakse overbrenging. Verwijder de konische ringen van de originele BMW
wielbouten. Zet de adapter vast met de originele BMW wielbouten. Nogmaals: zonder de konische ringen. Let
op de wielbouten moeten gemerkt zijn met cijfer “60”! (dit duidt de lengte van de bouten aan). Draai de
bouten eerst handvast aan, en draai ze vervolgens kruiselings vast met 50 Nm, daarna kruiselings met 105 Nm.

Draai de bout van de reaktiestang aan de haakse overbrenging los, en neem
deze eruit: De haakse overbrenging hierbij ondersteunen! Kantel de haakse overbrenging zeer voorzichtig naar
beneden.

Als de combinatie hoog genoeg is opgekrikt, kan het achterwiel nu over de
adapter worden geplaatst. Laat het gewicht van het achterwiel nog niet op de adapter rusten!

Laat de combinatie weer wat zakken, en plaats de bout weer in de
reaktiestang en de haakse overbrenging. Zet het wiel vast met de meegeleverde bouten. Aanhaalmoment: 60 Nm.
Laat de combinatie verder zakken, en neem de krik weg. Duw de achterzijde van de motorfiets een paar maal in
de vering, en zet daarna de bout van de reaktiestang vast. Aanhaalmoment: 43 Nm. Monteer de eventueel
gedemonteerde remklauw. Bedien het achterrempedaal een aantal keer totdat de achterrem weer goed
functioneert. De door ons geadviseerde bandluchtdruk in het achterwiel: 2,5 bar.

