Montagehandleiding naloopversteller
Een woord vooraf.
1.
Lees voorafgaand aan de klus de bouwbeschrijving eerst aandachtig door! Schat daarna in of het binnen
uw mogelijkheden ligt om de naloopversteller 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).
2.
Volg nauwgezet deze handleiding in het belang van uw eigen veiligheid!
3.
Tripteq kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen wat betreft de kwaliteit van het inbouwen
van de naloopversteller. De persoon die de naloopversteller inbouwt is dus zelf verantwoordelijk voor het
geleverde werk en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
4.
Aanduidingen als rechts, links, voor, achter zijn ten opzichte van de rijrichting van de motorfiets.

Krik de motorfiets-zijspan combinatie zover op dat het voorwiel net vrij is
van de grond. Verwijder de benzinetank.

Verwijder de onderste bout van de voorste schokdemper.

Maak ook de bovenkant van de schokbreker los.

Neem de schokbreker uit.

Verwijder met geschikt gereedschap de C-clip en de veer…

zodat de meegeleverde voorspanbus gemonteerd kan worden. Laat deze
werkzaamheden aan de specialist over indien het juiste gereedschap niet voorhanden is.
Monteer de schokdemper weer in de motor.

Nadat de schokdemper weer gemonteerd is, kan het wiel gedemonteerd
worden. Volg hierbij de methode die BMW voorschrijft.

Draai het boutje in het spatbord eruit.

Demonteer het oog waarmee de remleiding vast zit…

zodat het omgebogen hoekje afgeknipt of gezaagd kan worden. Monteer
daarna het oog weer op z’n plaats.

Demonteer dit eind van de eventueel aanwezige stuurdemper (afhankelijk
van het model). De klem over de remleiding wordt weer gebruikt.

Steek de steekas in de vorkpoten, en draai de klembouten vast.

Demonteer de bouten van de brug tussen de vorkpoten. De onderpoten
moeten hierbij ondersteund worden zodat de onderpoten niet aan de remleiding hangen!

Plaats de M6x35 bout door de naloopversteller. Plaats hierop een ring en een
moer. Vervolgens nóg een ring en moer. Let goed op de foto vanaf welke kant de bout door de
naloopversteller moet worden gestoken!

Voorzie de meegeleverde M8 imbusbouten over de gehele lengte van de
schroefdraad van een vloeibaar borgmiddel.

Manoeuvreer de voorvork zodanig dat de remleiding onder de
stuurdemperbevestiging ligt. (afhankelijk van het model).

Plaats de naloop versteller tussen de vorkpoten zoals op de afbeelding te zien
is. De Langere M8 imbusbouten (M8x40) komen in de middelste gaten (die verbinden dus achtereenvolgens de
originele brug, de naloopversteller en de onderpoten). In de overige gaten komen de M8x35 bouten.

Linksachter wordt het klemmetje geplaatst waarmee origineel ook al de
remleiding werd bevestigd.

Bij beide achterste imbusbouten wordt vervolgens een ring, veerring en een
moer geplaatst. Draai alle M8 imbusbouten vast met een moment van 22 Nm

Plaats een druppel vloeibaar borgmiddel op een M6 moer, en draai de moer
op de spatbordbevestiging. Draai de moer slechts iets meer dan handvast om schade aan het spatbord te
voorkomen.

Monteer de eventuele stuurdemper en het voorwiel zoals BMW voorschrijft.
Knijp een aantal malen in de voorrem totdat de voorrem weer goed functioneert. Neem de krik weg, en
controleer nauwgezet uw werk. Zit alles vast?
Maak een proefrit. Bedenk hierbij dat u zult moeten wennen aan het nieuwe stuurgedrag. Het is dus zaak om uw
snelheid aan te passen totdat u gewent bent aan de nieuwe situatie. U zult merken dat uw zijspancombinatie veel
lichter stuurt dan voor deze aanpassing!

