Montagehandleiding zijspanrem
Een woord vooraf.
1.
Bent u niet bekend met het werken aan remmen, en heeft u nog nooit remvloeistof vervangen en remmen
ontlucht e.d. begin dan niet aan deze klus, maar laat het over aan een vakman (M/V).
2.
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).
3.
Volg nauwgezet deze handleiding in het belang van uw eigen veiligheid!
4.
Tripteq kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen wat betreft de kwaliteit van het inbouwen
van de zijspanrem. De persoon die de rem inbouwt is dus zelf verantwoordelijk voor het geleverde werk
en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
5.
Aanduidingen als rechts, links, voor, achter zijn ten opzichte van de rijrichting van de motorfiets.
A.

Montage remdelen aan de ankerplaat.

Neem de remankerplaat en plaats de remschoenen.

Plaats de wielremcilinder. De plunjers
van de remcilinder moeten ingeduwd worden om tussen de remschoenen te passen. Let erop dat de remschoenen
in de uitsparingen van de plunjers vallen. Schroef de remcilinder vast aan de ankerplaat met de twee M6x8
boutjes.

Plaats de borgpennen voor de
remschoenen achtereenvolgens door de remankerplaat en remschoenen. Plaats de borgclip erover.

Plaats de veren tussen de remschoenen. Hierbij moet de lichtste (minst sterke)
veer het dichtst bij de remcilinder komen.

B.
Montage van de ankerplaat aan de wieldraagarm.
De ankerplaat komt tussen de wieldraagarm en het lager. Indien de rem achteraf wordt ingebouwd: Ondersteun
het zijspanframe (krik o.i.d.), demonteer dan het zijspanwiel wiel, demonteer dan de schokbreker, en demonteer
vervolgens het wiellager.

Plaats de ankerplaat over de bouten
waarmee het wiellager wordt bevestigd. De remcilinder moet hierbij bovenaan zitten. Voorzie de M10x60
bevestigingsbouten van een vloeibaar borgmiddel. Plaats vervolgens het wiellager en monteer het wiellager met
de 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! Draai de
bouten vast met 40 Nm.

Ontvet de remtrommel aan de binnenzijde, en plaats de remtrommel over
de remschoenen. Zet de remtrommel vast aan het wiellager met een M8x10 schroef met verzonken kop.
Eventueel moeten de remschoenen vooraf naar binnen worden geduwd voordat de remtrommel over de
remschoenen past.
C.

Montage van de remleiding

Neem het afdicht stopje uit.

Neem de korte banjobout en plaats er een koperring over. Steek de banjobout
door het oog van de remleiding. Plaats er weer een koperring over en schroef de bout in de wielremcilinder. Zet
de banjobout vast, en zorg hierbij dat de leiding schuin naar beneden/achteren wijst.

Zet de remleiding vast aan de achterzijde
van de wieldraagarm zoals te zien is op de afbeelding. De remleiding mag onder geen enkele omstandigheid
klem komen te zitten bij volledig inveren van het wiel, en mag ook nooit onder het frame uit steken (dan zou de
leiding beschadigd kunnen raken door hoge obstakels op de weg).

Zet de leiding vast aan het zijspanframe zoals te zien is op de afbeeldingen en voer de leiding langs de motorfiets
naar de voorrempomp.

Draai de originele banjobout los van de rempomp, en monteer de extra
remleiding met behulp van de meegeleverde dubbele banjobout: plaats een koperring over de banjobout, plaats
de banjobout door de originele remleiding, plaats hierop weer een koperring, steek de banjo door de remleiding
van het zijspanwiel, wederom gevolgd door een koperring. Schroef de banjobout in de rempomp.
1.
Veeg direct gemorste remvloeistof weg, en spoel direct daarna af met veel water (lakwerk gaat
kapot aan remvloeistof!)

Ontlucht daarna op gebruikelijke wijze
het (zijspan-)remsysteem; slangetje aan de ontluchtingsnippel duwen, en dit slangetje uit laten komen in een
potje. De ontluchtingsnippel bij het zijspanwiel open draaien, rem inknijpen en vast houden, ontluchtingsnippel
dicht draaien, rem los laten, ontluchtingsnippel los draaien, rem inknijpen, enz enz. Vloeistof niveau in het
remreservoir goed in de gaten houden! Ook de remklauwen bij het voorwiel ontluchten!

Zet de remleiding ook bij de voorkant van de motorfiets zodanig vast dat de
leiding niet bekneld wordt of onder spanning staat bij volledige stuuruitslag!
Bent u bezig met de opbouw van een nieuwe Tripteq Heeler, ga dan verder met hoofdstuk C van de
aanbouwhandleiding.
Is de rem achteraf gemonteerd, monteer dan weer de schokdemper, en plaats het wiel weer terug. Let op: nu
wordt de afstandsplaat tussen wiellager en wiel niet meer gebruikt! (deze afstand wordt nu immers door de
remtrommel gevormd).

