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Met deze beknopte gids kunt u een
gewenst onderwerp of een gewenste
procedure vinden.
•Vouw de pagina’s naar achteren om
de zwarte lip op het gewenste hoofd-
stuk in lijn te brengen met de zwarte
lip aan de rand van elke pagina van
de inhoudsopgave.

•Raadpleeg de inhoudsopgave voor de
exacte pagina’s van een gezocht on-
derwerp.
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A ampère lb pond

NODP na onderste dode punt m meter

AC wisselstroom min minuten

NBDP na bovenste dode punt N newton
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ODP onderste dode punt pk
vermogen
(paardenkracht)

VBDP voor bovenste dode punt psi pond per vierkante inch
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DC gelijkstroom r/min
aantal omwentelingen
per minuut

F farad BDP bovenste dode punt

°F graden Fahrenheit TLI totale lezing op indicator

ft centimeter V volt

g gram W watt

u uur Ω ohm

L liter
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Deze motorfiets is ontworpen voor bestuurders die minder dan 70 kg wegen. Het overschrijden
van deze gewichtslimiet kan de motorfiets beschadigen.



Voorwoord

Deze handleiding is hoofdzakelijk bedoeld
voor gebruik door getrainde monteurs die wer-
ken in een werkplaats die is uitgerust met de
juiste apparatuur. Deze handleiding bevat ech-
ter wel voldoende gedetailleerde informatie en
basisinformatie dat deze nuttig is voor de ei-
genaar die zelf basisonderhoud en -reparaties
wil uitvoeren. Een basiskennis van mecha-
nica, correct gebruik van gereedschappen en
van werkplaatsprocedures is echter vereist om
onderhoud en reparaties op de juiste wijze
uit te kunnen voeren. Wanneer de eigenaar
onvoldoende ervaring heeft of twijfelt aan zijn
capaciteiten om het werk uit te voeren, moeten
alle aanpassingen, onderhoudswerkzaamhe-
den en reparaties worden uitgevoerd door een
hiertoe gekwalificeerde monteur.

Om het werk efficiënt uit te voeren en dure
fouten te voorkomen, leest u de tekst, leert u
de procedures voorafgaande aan het werk en
voert u het werk vervolgens nauwkeurig uit in
een schone ruimte. Wanneer er specifieke ge-
reedschappen of apparatuur wordt genoemd,
gebruik dan geen ander vervangende gereed-
schappen of apparatuur. Precisiemetingen
kunnen alleen worden uitgevoerd met de juiste
instrumenten en het gebruik van vervangend
gereedschap kan een nadelige invloed hebben
op de veilige werking.

Tips voor een lange levensduur van uw ma-
chine:

• Volg het Scherma periodiek onderhoud in de
Onderhoudshandleiding.

•Wees alert op problemen en niet-gepland on-
derhoud.

•Gebruik de juiste gereedschappen en origi-
nele onderdelen van Kawasaki Motorcycle.
Specifieke gereedschappen, meters en tes-
ters die nodig zijn bij het onderhoud van
Kawasaki-motorfietsen worden in de On-
derhoudshandleiding genoemd. Originele
onderdelen die worden geleverd als reserve-
onderdelen, staan in de onderdelencatalogus
vermeld.

• Volg de procedures in dit handboek nauwkeu-
rig op. Sla geen stappen over.

•Houd een volledige administratie bij van on-
derhoud en reparaties, compleet met datums
en montage van nieuwe onderdelen.

Deze handleiding
gebruiken

In deze handleiding is het product onder-
verdeeld in de belangrijkste systemen, die de
hoofdstukken vormen. De Naslagwijzer bevat
alle systemen van het product en aan de hand
hiervan kunt u de bijbehorende hoofdstukken
vinden. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen uitge-
breide inhoudsopgave.

Als u bijvoorbeeld informatie wilt over de bo-
bine, gebruikt u de Naslagwijzer om het hoofd-
stuk Elektrisch systeem te vinden. Gebruik ver-
volgens op de eerste pagina van het hoofdstuk
de inhoudsopgave om het gedeelte over de bo-
bine te vinden.

Wanneer u de onderstaande symbolen ziet,
dient u altijd de bijbehorende instructies in acht
te nemen! Volg altijd de juiste bedienings- en
onderhoudsprocedures.

GEVAAR
GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie
aan die zal resulteren in ernstig of fataal
letsel indien de situatie niet wordt ver-
meden.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke
situatie aan die kan resulteren in ern-
stig of fataal letsel indien de situatie niet
wordt vermeden.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG geeft een gevaarlijke si-
tuatie aan die kan resulteren in licht of
middelmatig letsel indien de situatie niet
wordt vermeden.

KENNISGEVING

KENNISGEVING wordt gebruikt om za-
ken aan te geven die geen verband hou-
den met persoonlijk letsel.

Deze handleiding bevat nog vier andere sym-
bolen waarmee u wordt gewezen op andere
soorten informatie.

OPMERKING
○Dit symbool biedt tips die van bijzonder

belang zijn voor een efficiëntere of een-
voudigere bediening.



•Hiermee wordt een procedurestap of uit te
voeren werk aangeduid.
○Hiermee wordt een substap van een proce-

dure aangeduid of wordt aangeduid hoe het
werk van de voorafgaande procedurestap
moet worden uitgevoerd. Deze staat ook
vóór de tekst van een OPMERKING.
Hiermee wordt een voorwaardelijke stap
aangeduid of wordt aangeduid welke actie
er moet worden ondernomen op basis van

de resultaten van de test of inspectie in de
voorafgaande procedurestap of -substap.

In de meeste hoofdstukken wordt de inhouds-
opgave gevolgd door een detailafbeelding van
de systeemonderdelen. In deze afbeeldingen
ziet u instructies over welke onderdelen tijdens
montage moeten worden vastgezet met een
specifiek moment of waarvoor olie, vet of een
borgmiddel nodig is.
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Voordat u onderhoud gaat plegen

Voordat u een inspectie uitvoert of onderdelen van een motorfiets demonteert en monteert, dient
u onderstaande veiligheidsmaatregelen te lezen. Om de daadwerkelijke handelingen eenvoudiger
te maken, staan er in elk hoofdstuk waar nodig opmerkingen, afbeeldingen, foto's, waarschuwingen
en gedetailleerde beschrijvingen. In dit gedeelte worden de items uitgelegd waarop u specifiek moet
letten tijdens het verwijderen en opnieuw plaatsen of het demonteren en opnieuw monteren van al-
gemene onderdelen.

Let in het bijzonder op het volgende:

Accumassa
Voordat u onderhoud aan de motorfiets uitvoert, ontkop-

pelt u de accukabels van de accu om te voorkomen dat de
motor per ongeluk omvalt. Ontkoppel eerst de massaka-
bel (–) en daarna de pluskabel (+). Wanneer u klaar bent
met het onderhoud, sluit u eerst de pluskabel (+) aan op de
plusklem (+) van de accu en vervolgens de minkabel (–) op
de minpool.

Randen van onderdelen
Draag handschoenen wanneer u grote of zware onderde-

len tilt. Zo voorkomt u letsel door mogelijk scherpe randen
van de onderdelen.

Oplossing
Gebruik een oplossing met een hoog ontvlammingspunt

wanneer u onderdelen reinigt. Gebruik oplossingen met
een hoog ontvlammingspunt volgens de instructies van de
fabrikant van de oplossing.

De machine reinigen vóór demontage
Reinig het voertuig grondig voordat u met de demontage

begint. Als er tijdens demontage vuil in afgesloten plek-
ken terechtkomt, kan dit leiden tot buitensporige slijtage en
slechtere prestaties van het voertuig.
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Verwijderde onderdelen ordenen en reinigen
Gedemonteerde onderdelen kunnen makkelijk door el-

kaar worden gehaald. Orden de onderdelen in de volgorde
waarin zij werden gedemonteerd en reinig de onderdelen
voordat u ze weer monteert.

Verwijderde onderdelen bewaren
Nadat u alle onderdelen, inclusief submontageonderde-

len hebt gereinigd, bewaart u de onderdelen op een schone
plaats. Leg een schone doek of een stuk plastic over de on-
derdelen om deze te beschermen tegen vuil dat zich vóór
de hermontage op de onderdelen zou kunnen afzetten.

Inspecteren
Hergebruik van versleten of beschadigde onderdelen kan

leiden tot een ernstig ongelukken. Inspecteer verwijderde
onderdelen visueel op corrosie, verkleuring en andere be-
schadigingen. Raadpleeg de relevante gedeelten van deze
handleiding voor onderhoudslimieten van individuele on-
derdelen. Vervang de onderdelen als u beschadiging con-
stateert of als de onderhoudslimiet is overschreden.

Vervangingsonderdelen
Vervangingsonderdelen moeten originele KAWASAKI

-onderdelen zijn of door KAWASAKI zijn aanbevolen.
Pakkingen, O-ringen, olieafdichtingen, vetafdichtingen,
borgveren, splitpennen of zelfborgende moeren moeten na
demontage worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Montagevolgorde
De montagevolgorde is meestal de omgekeerde volgorde

van de demontagevolgorde. Als in deze Onderhoudshand-
leiding echter een montagevolgorde vermeld wordt, volgt u
deze procedure op.
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Aanhaalvolgorde
In het algemeen geldt bij het monteren van een onder-

deel met meerdere bouten, moeren of schroeven dat u deze
eerst allemaal plaatst en vervolgens licht vastdraait. Zet ze
vervolgens vast in de opgegeven volgorde om te voorko-
men dat de bus kromtrekt of vervormt, wat kan leiden tot
een defect. Wanneer u de bouten, moeren en schroeven
losdraait, draait u deze allemaal eerst een kwartslag los en
vervolgens verwijdert u ze. Als er geen aanhaalvolgorde
is vermeld, draait u de bevestigingen in diagonale volgorde
vast.

Aanhaalmoment
Het vastzetten van een bout, moer of schroef met een

incorrect aanhaalmoment kan leiden tot ernstige schade.
Haal bevestigingen aan met aangegeven moment en ge-
bruik hierbij een momentsleutel van goede kwaliteit.

Vaak wordt bij de vastzetvolgorde de snelsluiter eerst
tweemaal voorlopig vastgedraaid en vervolgens definitief
vastgedraaid met een momentsleutel.

Kracht
Gebruik uw gezond verstand bij het monteren en demon-

teren. Het gebruik van overmatige kracht kan leiden tot
dure of moeilijk uitvoerbare reparaties. Wanneer nodig, ver-
wijdert u schroeven waarop een niet-permanent borgmid-
del is aangebracht. Gebruik hiervoor een slagschroeven-
draaier. Gebruik een hamer met een plastic kop wanneer
er op een onderdeel moet worden getikt.

Pakking, O-ring
Verharding, krimping en beschadiging van pakkingen en

O-ringen na demontage kan leiden tot een slechtere afdich-
ting. Verwijder oude pakkingen en reinig de afdichtopper-
vlakten grondig zodat er geen pakkingmateriaal of ander
materiaal achterblijft. Plaats nieuwe pakkingen en vervang
gebruikte O-ringen bij hermontage.

Vloeistofpakking, niet-permanent borgmiddel
Als u vloeibare pakking of een niet-permanent borgmiddel

gaat aanbrengen, verwijder dan eerst alle olieresten van de
betreffende oppervlakken. Breng hiervan niet teveel aan.
Wordt er teveel aangebracht, dan kunnen oliekanalen ver-
stopt raken, waardoor er ernstige schade kan ontstaan.
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Drukken
Voor onderdelen zoals lagerringen en olieafdichtingen die

op hun plaats moeten worden gedrukt, brengt u een kleine
hoeveelheid olie aan op het contactoppervlak. Lijn de on-
derdelen correct uit en beweeg voorzichtig tijdens installa-
tie.

Kogellagers en naaldlagers
Verwijder kogellagers en naaldlagers waarop druk wordt

uitgeoefend niet, tenzij dit echt noodzakelijk is. Vervang
deze na verwijdering door nieuwe. Druk lagers met de fa-
brikant- en groottemarkeringen naar buiten gericht. Druk
het lager op zijn plaats door druk uit te oefenen op het cor-
recte loopvlak van het lager, zoals afgebeeld.

Als u druk uitoefent op het incorrecte loopvlak kan er druk
ontstaan tussen het binnen- en buitenloopvlak en kan het
lager beschadigd raken.

Olieafdichting, vetafdichting
Verwijder olie- of vetafdichtingen die onder druk staan

niet, tenzij dit echt noodzakelijk is. Vervang deze na verwij-
dering door nieuwe. Druk nieuwe olieafdichtingen met de
fabrikant- en groottemarkeringen naar buiten gericht. Zorg
ervoor dat de afdichting tijdens montage correct is uitge-
lijnd.

Breng het opgegeven vet aan op het uitstekende deel van
de afdichting voordat u de afdichting monteert.

Borgveren, splitpennen
Vervang borgveren en splitpennen die u hebt verwijderd

door nieuwe. Open de veer tijdens montage niet te ver. Zo
voorkomt u vervorming.
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Smering
Het is belangrijk om tijdens montage draaiende en schui-

vende onderdelen te smeren om zo tijdens het eerste ge-
bruik de slijtage te minimaliseren. Smeerpunten zijn in deze
handleiding opvallend vermeld. Breng de specifieke olie of
het specifieke vet aan volgens de instructies.

Draairichting van de motor
Wanneer u de krukas handmatig draait, is de hoeveelheid

speling van de draairichting van invloed op de afstelling.
Draai de krukas in de positieve richting (rechtsom, gezien
vanaf de uitgaande zijde).

Elektrische bedrading
Een tweekleurige draad wordt aangeduid met eerst de

hoofdkleur en vervolgens de kleur van de strepen. Elek-
trische bedrading moet worden aangesloten op draden van
dezelfde kleur, tenzij anders vermeld.

Instrument
Gebruik een meter die nauwkeurig genoeg is voor een

nauwkeurige meting. Lees de instructies van de fabrikant
aandachtig door voordat u de meter gebruikt. Incorrecte
waarden kunnen leiden tot onjuiste afstellingen.
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Modelidentificatie

KLX110CAF Linkerzijaanzicht

KLX110CAF Rechterzijaanzicht

Framenummer Motornummer



1-8 ALGEMENE INFORMATIE
Modelidentificatie

KLX110DAF Linkerzijaanzicht

KLX110DAF Rechterzijaanzicht
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Items KLX110CAF, KLX110DAF

Afmetingen

Totale lengte 1.560 mm

Totale breedte 650 mm

Totale hoogte:

KLX110C 955 mm

KLX110D 990 mm

Wielbasis 1.075 mm

Bodemvrijheid:

KLX110C 215 mm

KLX110D 265 mm

Zadelhoogte:

KLX110C 680 mm

KLX110D 730 mm

Massa van rijklaar voertuig: 76 kg

Voor:

KLX110C 35 kg

KLX110D 34 kg

Achter:

KLX110C 41 kg

KLX110D 42 kg

Inhoud brandstoftank 3,8 l

Vermogen

Minimale draaicirkel –

Motor

Type 4-takt, ééncilinder, SOHC

Koelsysteem Luchtgekoeld

Boring en slag 53,0 × 50,6 mm

Cilinderinhoud 112 cm³

Compressieverhouding 9,5 : 1

Maximaal vermogen 5,4 kW (7,3 pk) bij 7.500 r/min

Maximaal koppel 8,0 Nm (0,8 kgf·m) bij 4.000 r/min

Carburatiesysteem Carburateur, KEIHIN PB18

Startsysteem Kickstarter en elektrische startmotor

Ontstekingssysteem SHINDENGEN CDI

Vervroegde timing Elektronisch vervroegd

Ontstekingstijdstip 10° VBDP bij 1.300 r/min – 31° VBDP bij 4.000 r/min

Bougie NGK CR6HSA

Kleptiming:

Inlaat:

Opent 25° VBDP

Sluit 55° NODP

Duur 260°
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Items KLX110CAF, KLX110DAF
Uitlaat:

Opent 60° VODP

Sluit 20° NBDP

Duur 260°

Smeersysteem Druksmering (carterpan)

Motorolie:

Type API SG, SH, SJ, SL of SM met JASO MA, MA1 of MA2

Viscositeit SAE 10W-40

Inhoud 1,1 l

Aandrijflijn
Primair reductiesysteem:

Type:

KLX110C Versnelling, centrifugaal

KLX110D Versnelling

Overbrengingsverhouding 3,409 (75/22)

Koppelingstype:

KLX110C Centrifugaal & nat, meervoudige plaat

KLX110D Nat, meervoudige plaat

Overbrenging:

Type 4-versnellingsbak, constant mesh, terugschakelen

Tandwieloverbrengingsverhoudingen:

1e 3,000 (36/12)

2e 1,938 (31/16)

3e 1,350 (27/20)

4e 1,087 (25/23)

Eindoverbrenging:

Type Kettingaandrijving

Overbrengingsverhouding 2,923 (38/13)

Totale overbrengingsverhouding 10,832 in hoogste versnelling

Frame

Type Backbone

Stuuruitslaghoek 45° naar elke kant

Balhoofdhoek:

KLX110C 24,8°

KLX110D 24,2°

Naspoor:

KLX110C 50 mm

KLX110D 47 mm

Voorband:

Maat 2,50-14 4PR

Merk/type IRC, GS-45F, met binnenband

Achterband:

Maat 3,00-12 4PR

Merk/type IRC, GS-45F, met binnenband
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Items KLX110CAF, KLX110DAF

Velgmaat:

Voor 14 × 1,40

Achter 12 × 1,60

Voorvering:

Type Telescopische vork

Veerweg:

KLX110C 110 mm

KLX110D 140 mm

Achtervering:

Type Achterbrug

Veerweg:

KLX110C 110 mm

KLX110D 132 mm

Type rem:

Voor en achter Trommel

Elektrische uitrusting
Accu 12 V 3 Ah

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn mogelijk niet in elk
land van toepassing.
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Voorvoegsels voor eenheden:

Voorvoeg-
sel

Symbool Vermogen
mega M × 1.000.000
kilo k × 1.000
centi c × 0,01
milli m × 0,001
micro µ × 0,000001

Eenheden van massa:
kg × 2,205 = lb
g × 0,03527 = oz

Eenheden van volume:
l × 0,2642 = gal (US)
l × 0,2200 = gal (imp)
l × 1,057 = qt (US)
l × 0,8799 = qt (imp)
l × 2,113 = pint (US)
l × 1,816 = pint (imp)
ml × 0,03381 = oz (US)
ml × 0,02816 = oz (imp)
ml × 0,06102 = cu in

Eenheden van kracht:
N × 0,1020 = kgf
N × 0,2248 = lb
kgf × 9,807 = N
kgf × 2,205 = lb

Eenheden van lengte:
km × 0,6214 = mile
m × 3,281 = ft
mm × 0,03937 = in

Eenheden van moment:
Nm × 0,1020 = kgf·m
Nm × 0,7376 = ft·lb
Nm × 8,851 = in·lb
kgf·m × 9,807 = Nm
kgf·m × 7,233 = ft·lb
kgf·m × 86,80 = in·lb

Eenheden van druk:
kPa × 0,01020 = kgf/cm²
kPa × 0,1450 = psi
kPa × 0,7501 = cm Hg
kgf/cm² × 98,07 = kPa
kgf/cm² × 14,22 = psi
cm Hg × 1,333 = kPa

Eenheden van snelheid:
km/u × 0,6214 =

Eenheden van vermogen:
kW × 1,360 = pk
kW × 1,341 = HP
pk × 0,7355 = kW
pk × 0,9863 = HP

Eenheden van temperatuur:
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inspecteren................................ 2-30
Slijtage van remschoenvoering

inspecteren................................ 2-30
Hoek remnokhefboom

inspecteren................................ 2-31
Hoek remnokhefboom afstellen ... 2-31
Remankerplaat smeren................ 2-32

Vering.............................................. 2-32
Voorvork inspecteren ................... 2-32
Olie voorvork verversen .............. 2-33
Werking van de achterschokdem-

per inspecteren ......................... 2-34
Scharnierassen achterbrug

inspecteren................................ 2-35
Stuurinrichting................................. 2-35

Stuur controleren ......................... 2-35
Stuur afstellen ............................. 2-35
Balhoofdlagers smeren ................ 2-36

Frame ............................................. 2-37
Inspecteren frame........................ 2-37
Zijstandaard inspecteren.............. 2-37

Elektrisch systeem.......................... 2-37
Bougies reinigen en controleren .. 2-37
Laadtoestand van de accu

inspecteren................................ 2-38
Accuklemmen inspecteren........... 2-39

Kabel inspecteren ........................... 2-39
Algemene smering ....................... 2-39

Vastzitten moeren, bouten en
bevestigingen inspecteren ........... 2-40
Vastzitten inspecteren.................. 2-40
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Het onderhoud moet volgens dit schema worden uitgevoerd om de machine in een goede staat te
houden.

Periodieke inspectie
FREQUENTIE Eerste Iedere

uur(maand(en)) 5 50 100

WERKZAAMHEDEN (1) (6) (12)

Zie
Pagina

Bougie - reinigen en inspecteren † • • 2-37

Koppelingsplaten - inspecteren † • • • 2-19

Koppeling - inspecteren • • • 2-18

Klepspeling - inspecteren † • • 2-16

Luchtfilterelement - reinigen † • • • 2-13

Stationair toerental - inspecteren † Iedere rit 2-12

Gaskabel - inspecteren en afstellen • • • 2-11

Brandstofkraan - reinigen • • 2-15

Terugslagfilter - reinigen • 2-17

M
O
T
O
R

Motorkettingwiel - inspecteren † • • 2-27

Brandstofslang, aansluitingen - inspecteren † • • 2-11

Rem - afstellen † Iedere rit 2-28

Remvoeringslijtage - inspecteren † Iedere rit 2-30

Remnokkenas - smeren • • 2-32

Vastzitten spaken en velgslingering - inspecteren † • • • 2-22

Aandrijfketting - inspecteren en afstellen Iedere rit
2-24,
2-25

Aandrijfketting - smeren Iedere rit 2-27

Slijtage aandrijfketting - inspecteren † • • • 2-26

Kettinggeleider en kettingschoen- inspecteren † • • 2-28

Voorvork - reinigen en inspecteren • • 2-32

Voorvorkolie - inspecteren † Ieder jaar 2-33

Moeren, bouten en bevestigingen - inspecteren † • • • 2-40

Speling stuurinrichting - inspecteren † • • • 2-35

Stuurstanglagers - smeren • 2-36

Achterste kettingwiel - inspecteren † • • 2-28

Accu - inspecteren † • • 2-38

Accuklem - inspecteren † • • 2-39

Algemene smering - uitvoeren • • • 2-39

Zijstandaard - inspecteren † • • 2-37

Wiellager - inspecteren † • • 2-23

Scharnierassen achterbrug - inspecteren † • • • 2-35

Achterschokdemper - inspecteren † • • 2-34

Frame - inspecteren • • • 2-37

C
H
A
S
S
I
S

Wielen/banden - inspecteren • • • 2-21

Kabel - inspecteren Ieder jaar 2-39

†: Zo nodig vervangen, bijvullen, afstellen, reinigen of aanhalen.
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Periodiek te vervangen onderdelen
FREQUENTIE Eerste Iedere

uur(maand(en)) 5 50 100

WERKZAAMHEDEN (1) (6) (12)

Zie
Pagina

Motorolie - vervangen • • • 2-19

Oliefilter - vervangen • • 2-20

Brandstofslang - vervangen Elke 4 jaar 2-14

Voorvorkolie - vervangen • • 2-33
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Draai alle bouten en moeren met een nauwkeurige momentsleutel tot het juiste aanhaalmoment
vast. Als een bout of een moer onvoldoende wordt aangehaald, kan deze beschadigd raken, de
inwendige schroefdraad afstrippen of breken en dan eruit vallen. In de volgende tabel zijn de aan-
haalmomenten van de belangrijkste bouten en moeren vermeld, en de onderdelen die met een niet
-permanent borgmiddel of vloeibare pakking moeten worden aangebracht.

Draai bij het controleren van het aanhaalmoment van bouten en moeren de bout of moer eerst een
halve slag los en haal deze vervolgens aan met het voorgeschreven aanhaalmoment.

De letters die in de kolom “Opmerkingen” zijn vermeld, betekenen:
AL: Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om een gelijkmatig aanhaalmoment te

waarborgen.
L: Niet-permanent borgmiddel op de schroefdraad aanbrengen.

Lh: Linkse schroefdraad
MO: Molybdeensulfideolie aanbrengen.

S: Bevestigingen in de aangegeven volgorde aanhalen.
Si: Siliconenvet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
T: Zet de balhoofdborgmoer eerst vast met een aanhaalmoment van 39 Nm (4,0 kgf·m), draai de

moer vervolgens terug en zet hem weer vast met een aanhaalmoment van 4,9 Nm (0,50 kgf·m).

Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Brandstofsysteem

Bevestigingsbouten brandstofkraan 4,4 0,45

Bouten inlaatleiding 5,2 0,53

Bouten carburateurhouder 5,2 0,53

Bouten luchtfilterbehuizing 3,5 0,36

Schroeven luchtfilterdeksel 1,5 0,15

Klemschroef luchtkanaal 2,0 0,20

Bovenzijde motor

Bouten klepstelkappen 5,2 0,53

Borgmoeren klepstelschroef 8,8 0,90

Bout nokkenaskettinggeleider 5,2 0,53

Schroeven nokkenaskettingplaat 5,2 0,53

Nokkenas-kettingstandwielbouten 12 1,2 L

Bouten nokkenastandwielkap 5,2 0,53

Nokkenas-kettingspannerkapbouten 5,2 0,53

Bevestigingsbouten nokkenaskettingspanner 5,2 0,53 L

Moeren cilinderkop 22 2,2 S

Bouten cilinderkop 12 1,2 S, L

Bouten houderplaat tuimelaaras 5,2 0,53

Moeren uitlaatpijphouder 16 1,6

Bevestigingsmoer uitlaatdemper 30 3,1

Bevestigingsbout uitlaatdemper 9,8 1,0

Schroeven uitlaatschild 3,0 0,31

Bevestigingsbouten terugslagfilter 8,8 0,90

Koppeling

Moer primaire koppelingsnaaf (KLX110C) 72 7,3

Moer secundaire koppelingsnaaf (KLX110C) 72 7,3

Moer koppelingsnaaf (KLX110D) 72 7,3
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Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Moer primair tandwiel (KLX110D) 72 7,3

Bouten koppelingsveer 5,0 0,51

Schroeven borgplaat oliekeerring 2,9 0,30 L

Borgmoer stelschroef koppeling (KLX110C) 19 1,9

Motorsmeersysteem

Olieaftapplug 29 3,0

Bouten koppelingsdeksel 8,8 0,90

Bouten oliefilterdop 5,2 0,53

Bevestigingsschroeven oliepomp (L = 25) 5,2 0,53

Bevestigingsschroef oliepomp (L = 30) 5,2 0,53

Banjobouten olieleiding 15 1,5

Klemschroef olieleiding 5,2 0,53

Motor verwijderen/aanbrengen

Moeren motorophanging 54 5,5 S

Krukas/Transmissie

Moer primair tandwiel 72 7,3

Bouten carter (L = 75) 9,8 1,0 S, L (1)

Bouten carter (L = 50) 9,8 1,0 S

Borgschroeven schakeltrommellager 2,5 0,25 L

Borgschroef aandrijfaslager 5,2 0,53 L

Bout schakeltrommelnok 5,2 0,53 L

Pen (bout) terugtrekveer 22 2,2 L

Schroef positieplaat schakeltrommel 5,2 0,53

Scharnierbout positiehendel schakeltrommel 5,2 0,53

Bout kickstartpedaal 8,8 0,90

Bout schakelpedaal 5,2 0,53

Wielen/Banden

Moer vooras 44 4,5

Moer achteras 64 6,5

Spaaknippels 4,0 0,41

Moeren koppelverbinding 25 2,5

Eindoverbrenging

Moeren achtertandwiel 34 3,5

Bouten afdekking motorkettingwiel 5,2 0,53

Moer achteras 64 6,5

Bevestigingsbout geleiderol ketting (KLX110D) 23 2,3

Remmen

Bout remnokhefboom 7,0 0,71

Moeren koppelverbinding 25 2,5

Bout rempedaal 8,8 0,90

Vering

Klembouten voorvork (boven) 20 2,0

Klembouten voorvork (onder) 30 3,1
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Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Balhoofdmoer 4,9 0,50

Moer bovenste kroonplaat 44 4,5

Moer scharnieras achterbrug 78 8,0

Moeren koppelverbinding 25 2,5

Bout onderkant voorvork 20 2,0

Bevestigingsbout achterschokdemper (boven) 39 4,0

Bevestigingsmoer achterschokdemper (boven) 39 4,0

Bevestigingsmoer achterschokdemper (onder) 39 4,0

Stuurinrichting

Bouten stuurklem 25 2,5

Moer bovenste kroonplaat 44 4,5

Balhoofdmoer 4,9 0,50 T

Klembouten voorvork (boven) 20 2,0

Klembouten voorvork (onder) 30 3,1

Frame

Beugelbouten voetsteun 25 2,5

Moer zijstandaard 29 3,0

Bout van zijstandaard 9,8 1,0

Schroeven reflectorsteun achter (CA-model) 7,4 0,75

Elektrisch systeem

Bevestigingsbout bobine 2,9 0,30

Bevestigingsschroef regelaar 5,2 0,53

Bougie 13 1,3

Schroeven eindafdekking 4,4 0,45

Schroef startmotoraansluitklem 2,0 0,20

Bevestigingsschroeven startmotor 5,2 0,53

Schroeven borstelhouderplaat 0,9 0,09

Schroeven afdekplaat aansluitklem 2,0 0,20

Bouten voor startmotorkoppeling 11,8 1,2 L

Moer dynamorotor 53,9 5,5

Bevestigingsschroeven stator 5,2 0,53

Bouten dynamodeksel (L = 45) 8,8 0,90

Bouten dynamodeksel (L = 25) 8,8 0,90

Klemschroeven dynamokabel 5,2 0,53

Bevestigingsbouten krukassensor 2,9 0,30

Schroeven schakelstandschakelaar 2,9 0,30
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Basisaanhaalmoment voor bouten en moeren
Schroefdraaddia. Moment

(mm) Nm kgf·m

5 3,4 – 4,9 0,35 – 0,50

6 5,9 – 7,8 0,60 – 0,80

8 14 – 19 1,4 – 1,9

10 25 – 34 2,6 – 3,5

12 44 – 61 4,5 – 6,2

14 73 – 98 7,4 – 10,0

16 115 – 155 11,5 – 16,0

18 165 – 225 17,0 – 23,0

20 225 – 325 23 – 33
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Brandstofsysteem

Speling gashendel 2 – 3 mm – – –

Stationair toerental 1.600 –1.700 r/min – – –

Luchtfilterelement olie Schuimluchtfilterolie van hoge kwaliteit – – –

Bovenzijde motor

Klepspeling:

Uitlaat 0,08 – 0,12 mm – – –

Inlaat 0,04 – 0,08 mm – – –

Koppeling (KLX110C)
Dikte voeringslamellen 3,1 – 3,3 mm 3,0 mm

Vervorming van de frictieplaten 0,2 mm of minder 0,3 mm

Deformatie van de staalen
plaat

0,15 mm of minder 0,3 mm

Koppeling (KLX110D)

Speling koppelingshendel 2 – 3 mm – – –

Dikte van frictieplaten 3,12 – 3,28 mm 3,0 mm

Vervorming van frictieplaten 0,15 mm of minder 0,3 mm

Vervorming van stalen platen 0,15 mm of minder 0,3 mm

Motorsmeersysteem

Motorolie:

Type API SG, SH, SJ, SL of SM met JASO
MA, MA1 of MA2

– – –

Viscositeit SAE 10W-40 – – –

Inhoud 0,9 l (als filter niet verwijderd is) – – –

1,0 l (als filter verwijderd is) – – –

1,1 l (als de motor volledig droog is)

Wielen/Banden

Velgtolerantie:

Axiaal TLI 0,8 mm of minder TLI 2,0 mm

Radiaal TLI 1,2 mm of minder TLI 2,0 mm

Spanning voor- en achterband 100 kPa (1,0 kgf/cm²) – – –

Standaardband:

Voor:

Maat 2,50-14 4PR – – –

Merk IRC – – –

Type GS-45F, met binnenband – – –

Achter:

Maat 3,00-12 4PR – – –

Merk IRC – – –

Type GS-45F, met binnenband – – –

Eindoverbrenging

Kettingspeling

KLX110C-modellen 11 – 16 mm – – –

KLX110D-modellen 8 – 13 mm – – –



PERIODIEK ONDERHOUD 2-9
Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Kettinglengte over 20 schakels 254,0 – 254,6 mm 259 mm

Standaardketting:

Fabricaat DAIDO – – –

Type DID 420DX – – –

Schakel 90 schakels – – –

Vervorming achterste tandwiel TLI 0,4 mm of minder TLI 0,5 mm

Remmen

Speling remhendel 4 – 5 mm – – –

Vrije slag rempedaal 20 – 30 mm – – –

Dikte remschoenvoering:

Voor 2,10 – 3,00 mm 1,2 mm

Achter 3,85 – 4,15 mm 2,0 mm

Hoek remnokhefboom:

Voor 80° – 90° – – –

Achter 80° – 90° – – –

Vering

Olie vork:

Olieviscositeit
SHOWA SS-8 of een gelijkwaardig
product

– – –

Olie-inhoud:

KLX110C 165 ±2,5 ml

KLX110D 182 ±2,5 ml – – –

Elektrisch systeem

Elektrodeafstand 0,6 – 0,7 mm – – –

TLI: Totale lezing op indicator
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Speciaal gereedschap

Balhoofdmoersleutel:
57001-1100

Houder klepstelschroef:
57001-1217

Krik:
57001-1238

Bougiesleutel, zeskant 16:
57001-1262

Vorkolieniveaumeter:
57001-1290

Vuldopstempel:
57001-1454
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Brandstofsysteem
Brandstofslang en aansluiting inspecteren
○De brandstofslangen zijn ontworpen voor onderhoudsvrij

gebruik gedurende de gehele levensduur van de motor-
fiets, maar bij onjuiste behandeling van de motorfiets kan
de hoge druk in de brandstofleiding resulteren in brand-
stoflekkage [A] of barsten van de slang.

•Controleer de brandstofslang.
Vervang de brandstofslang indien deze versleten is of
scheuren [B], uitstulpingen [C] of ozonbarsten [D] ver-
toont.

•Controleer of de slang [A] stevig is aangesloten en of de
klemmen [B] goed zijn aangedraaid.

• Zorg ervoor dat u de brandstofslang tijdens het aanbren-
gen niet scherp buigt, knikt, platdrukt of verdraait en leg
de slang met zo min mogelijk bochten zodat de brandstof-
stroom niet wordt gehinderd.
Vervang de slang indien deze een scherpe bocht maakt
of is geknikt.

Gaskabel inspecteren
•Controleer de speling [A] van de gashendel door de gas-

hendel [B] lichtjes open en dicht te draaien.
Als de vrije slag niet juist is, stel dan de gaskabel af.

Speling gashendel
Standaard: 2 – 3 mm

•Controleer of de gasgreep van geheel open naar dicht
soepel beweegt en of de gasklep bij alle standen van het
stuur snel en volledig door de terugtrekveer wordt geslo-
ten.
Wanneer de gashendel niet goed terugkeert, controleer
dan de ligging van de gaskabel, de speling van de gas-
hendel en controleer de kabel op beschadiging. Smeer
vervolgens de gaskabel.

• Laat de motor stationair draaien en draai het stuur hele-
maal naar links en rechts en controleer of het stationaire
toerental niet verandert.
Als het stationaire toerental oploopt, controleer dan de
vrije slag en de ligging van de gaskabel.

Gaskabel afstellen
•Draai de borgmoer [A] bij het bovenste uiteinde van de

gaskabel los.

•Draai de stelinrichting van de gaskabel [B] aan totdat een
gashendelspeling van 2 – 3 mm ontstaat.

• Draai de borgmoer vast.



2-12 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

Wanneer de gashendelspeling niet met de stelinrichting
aan de bovenkant van de gaskabel kan worden afgesteld,
gebruik dan de stelinrichting aan de onderkant van de
kabel, bij de carburateur.

• Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het
hoofdstuk Frame).

• Verwijder de balg [A] boven op de carburateur.

• Draai de borgmoer [B] los en stel de speling af met de
stelinrichting aan de onderkant van de kabel [C].

• Draai de borgmoer vast en breng de balg aan.

• Controleer of de gashendel soepel van geheel open naar
dicht beweegt en of de gasklep bij alle standen van het
stuur snel en volledig door de terugtrekveer wordt geslo-
ten. Zo niet, controleer dan de ligging van de gaskabel,
de speling van de gashendel en controleer of de kabel is
beschadigd. Smeer vervolgens de gaskabel.

• Als de motor stationair draait, draai dan het stuur in beide
richtingen en controleer of het stationair toerental als ge-
volg van de stuurbeweging verandert. Als dit het geval
is, is de gaskabel mogelijk verkeerd afgesteld, niet goed
gelegd of beschadigd. Verhelp bovenstaande problemen
voordat u gaat rijden.

WAARSCHUWING
Het rijden met onjuist afgestelde, onjuist liggende
of beschadigde kabels kan leiden tot gevaarlijke si-
tuaties. Volg de onderhoudshandleiding voor het
corrigeren van deze condities.

Stationair toerental controleren
•Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

• Draai bij stationair draaiende motor de gashendel in beide
richtingen [A].
Als het stationaire toerental door stuurbewegingen veran-
dert, is het mogelijk dat de afstelling of de ligging van de
gaskabel onjuist is of dat deze beschadigd is. Controleer
of de gaskabel correct is afgesteld en correct ligt voordat
u met de machine gaat rijden (zie Routeren van kabels,
bedrading en slangen in het hoofdstuk Bijlage).

WAARSCHUWING
Het rijden met onjuist afgestelde, onjuist liggende
of beschadigde kabels kan leiden tot gevaarlijke si-
tuaties. Volg de onderhoudshandleiding voor het
corrigeren van deze condities.

•Controleer of het stationair toerental nauwkeurig is met
behulp van de motortoerentaltester.
Stel het stationaire toerental af wanneer dit buiten de to-
leranties valt.

Stationair toerental:
Standaard: 1.600 –1.700 r/min
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Stationair toerental afstellen

KENNISGEVING

De pilotschroef [A] is in de fabriek afgesteld en mag
daarna niet opnieuw worden afgesteld. Maar indien
nodig kan de pilotschroef als volgt worden afge-
steld:

OPMERKING
○Op modellen voor de US en CA kan de pilotschroef niet

worden afgesteld.

•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het
hoofdstuk Frame).

•Draai de pilotschroef aan, tel het aantal omwentelingen
dat nodig is om de schroef volledig aan te draaien, maar
draai de schroef niet te strak aan.

•Draai het aantal omwentelingen terug waarmee de
schroef was aangedraaid, zodat de schroef weer in de
oorspronkelijke stand staat.

OPMERKING
○Het aantal “omwentelingen” voor het losdraaien van de

pilotschroef verschilt per carburateur. Gebruik voor het
instellen van de pilotschroef het aantal “omwentelingen”
waarmee de schroef is losgedraaid. Gebruik de specifi-
caties in deze handleiding uitsluitend als het oorspron-
kelijke aantal onbekend is.

•Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

•Draai de stationairschroef [B] totdat het stationair toeren-
tal correct is.
○Open en sluit de gasklep een paar maal om er zeker van

te zijn dat het stationaire toerental binnen de toleranties
valt. Stel zo nodig de opnieuw af.

•Monteer het kuipwerk (zie Kuipwerk inbouwen in het
hoofdstuk Frame).

Luchtfilterelement reinigen

OPMERKING
○In stoffige omgevingen moet het luchtfilterelement va-

ker worden gereinigd dan het aanbevolen interval voor-
schrijft.
○Na ritten in de regen of op modderige wegen moet het

element onmiddellijk worden gereinigd.
○Aangezien door veelvuldig reinigen de poriën van het

element worden vergroot, moet het element in overeen-
stemming met het Schema periodiek onderhoud door
een nieuw worden vervangen. Als er een breuk in het
materiaal van het element of enige andere schade is
ontstaan, vervang het element dan door een nieuw.
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WAARSCHUWING
Benzine en oplosmiddelen met laag ontvlammings-
punt kunnen tot ontbranding en/of ontploffing ko-
men en ernstige brandwonden veroorzaken. Reinig
het element in een goed geventileerde ruimte, uit de
buurt van vonken of vlammen. Gebruik geen ben-
zine of oplosmiddelen met een laag ontvlammings-
punt voor het reinigen van het element.

•Verwijderen:
Luchtfilterelement [A] (zie Luchtfilterelement verwijderen
in het hoofdstuk Brandstofsysteem)

•Duw een schone, pluisvrije doek in de carburateur zodat
er geen vuil in kan binnendringen.

• Veeg de binnenzijde van het luchtfilterhuis af met een
schone vochtige doek.

KENNISGEVING

Controleer de binnenzijde van inlaatkanaal en car-
burateur op de aanwezigheid van vuil. Reinig inlaat-
kanaal en carburateur grondig als er vuil aanwezig
is. Het element moet mogelijk ook worden vervan-
gen. Dicht het huis en het inlaatkanaal af.

•Reinig het element in een bad met een oplosmiddel met
een hoog vlampunt en een zachte borstel.

•Wring het uit in een schone handdoek. Wring het element
niet uit en blaas het ook niet droog; anders kan het ele-
ment beschadigd raken.

• Controleer alle onderdelen van het element op zichtbare
schade.
Als er onderdelen van het element zijn beschadigd, ver-
vang deze dan.

• Doordrenk het element na reiniging met schuimluchtfilter-
olie van hoge kwaliteit, knijp overtollige olie eruit, wikkel
het element vervolgens in een schone handdoek en wring
het uit totdat het zo droog mogelijk is.
○Wees voorzichtig dat u het sponsfilter niet scheurt.

• Verwijder de handdoek van de carburateur.

• Breng het luchtfilterelement aan (zie Luchtfilterelement
aanbrengen in het hoofdstuk Brandstofsysteem).

Brandstofslang vervangen

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.
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•Verwijderen:
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)
Brandstofslang [A]

• Vervang de brandstofslang door een nieuwe.

•Maak beide uiteinden van de brandstofslang goed vast
met behulp van de klemmen [A].

• Start de motor en controleer de brandstofslang op lek-
kage.

Brandstofkraan reinigen

WAARSCHUWING
Benzine en oplosmiddelen met laag ontvlammings-
punt kunnen tot ontbranding en/of ontploffing ko-
men en ernstige brandwonden veroorzaken. Maak
de tank in een goed geventileerde ruimte schoon,
en let erop dat er geen vonken of vlammen in de
buurt van het werkgebied zijn. Gebruik geen ben-
zine of oplosmiddelen met een laag ontvlammings-
punt voor het reinigen van de tank.

•Verwijder de brandstoftank en tap de brandstof af (zie
Brandstoftank verwijderen in het hoofdstuk Brandstofsys-
teem).

•Giet een beetje lichtontbrandbaar reinigingsmiddel in de
brandstoftank en schud de tank om vuil en brandstofop-
eenhopingen te verwijderen.

•Giet het oplosmiddel uit de brandstoftank.

• Verwijder de brandstofkraan (zie Brandstofkraan verwij-
deren in het hoofdstuk Brandstofsysteem).

•Reinig de brandstofkraan en de zeven van het brandstof-
filter [A] in een oplosmiddel met een hoog vlampunt. Mon-
teer de brandstofkraan na het reinigen.

•Droog de tank, het filter en de kraan met perslucht.

• Breng de brandstoftank aan (zie Brandstoftank aanbren-
gen in het hoofdstuk Brandstofsysteem).
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Bovenzijde motor
Klepspeling inspecteren

OPMERKING
○De klepspeling moet bij koude motor (kamertempera-

tuur) worden gecontroleerd en afgesteld.

•Verwijderen:
Klepstelkappen [A] (zie Nokkenastandwiel uitbouwen in
het hoofdstuk Bovenzijde motor).
Nokkenastandwielkap [B] (zie Tuimelaaras verwijderen
in het hoofdstuk Bovenzijde motor)

• Verwijder de dop van de moer van de dynamorotor.

Speciaal ge-
reedschap -

Vuldopstempel: 57001-1454

•Draai de krukas linksom totdat het uitlijnstreepje [A] op de
KACR-unit zich op één lijn bevindt met het uitsteeksel op
het pasvlak van de tandwielkap [B].

•Meet met behulp van een voelermaat [A] de klepspeling
tussen de stelschroef [B] en de klepsteel. Meet de speling
voor beide kleppen tegelijk.

Klepspeling (bij koude motor)
Standaard:

Inlaat 0,04 – 0,08 mm

Uitlaat 0,08 – 0,12 mm

Klepspeling afstellen
Wanneer de speling niet correct is, stel de speling dan af.
○Gebruik de houder van de klepstelschroef [A] om de stel-

schroef [B] vast te houden, draai de borgmoer [C] van de
stelschroef los en plaats de voelermaat [D] tussen de klep
en de stelschroef en draai de schroef totdat hij niet meer
verder kan.

Speciaal gereedschap -
Houder klepstelschroef: 57001-1217

•Aanhalen:

Moment - Borgmoer klepstelschroef 8,8 Nm (0,90
kgf·m)

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).
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Terugslagfilter reinigen
Dit voertuig is uitgerust met een terugslagfilter. Voor een

goede werking moet het filter goed worden onderhouden.

KENNISGEVING

Het terugslagfilter moet goed geïnstalleerd zijn
en goed werken om adequate bescherming tegen
brand te bieden.

WAARSCHUWING
Hete onderdelen van het uitlaatsysteem kunnen
ernstige brandwonden veroorzaken. Het uitlaat-
systeem wordt erg heet spoedig nadat de motor
is gestart. Om brandwonden te voorkomen, moet
u wachten totdat het uitlaatsysteem is afgekoeld
voordat u het terugslagfilter gaat reinigen.

•Verwijderen:
Rechter zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)
Schroeven uitlaatschild [A]
Uitlaatschild [B]

• Verwijderen:
Bevestigingsbouten terugslagfilter [A]
Terugslagfilter [B]

• Verwijder met een staalborstel de koolstof uit de binnen-
kant van het terugslagfilter en de uitlaatdemper [A].

•Controleer het terugslagfilter.
Als het terugslagfilter is beschadigd, vervang het dan door
een nieuw exemplaar.

• Breng het terugslagfilter aan in het achterste gedeelte van
de uitlaatdemper.

Moment - Bevestigingsbouten terugslagfilter: 8,8 Nm
(0,90 kgf·m)

•Breng het uitlaatschild aan.

Moment - Schroeven uitlaatschild: 3,0 Nm (0,31
kgf·m)
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Koppeling

WAARSCHUWING
De motor en het uitlaatsysteem worden bij normaal
gebruik uiterst heet en kunnen ernstige brandwon-
den veroorzaken. Raak nooit de motor of de uitlaat-
pijp tijdens het afstellen van de koppeling aan.

Ontkoppeling afstellen (KLX110C)
•Draai de borgmoer van de stelschroef [A] los.

• Draai de stelschroef [B] linksom totdat het draaien moeilijk
wordt.

• Draai de stelschroef los tot de opgegeven waarde.

Ontkoppeling: 1/4 slag naar buiten

•Draai de borgmoer vast zonder de stand van de stel-
schroef te wijzigen.

Moment - Borgmoer stelschroef koppeling: 19 Nm
(1,9 kgf·m)

•Start de motor en controleer de toestand van de motor
door het pedaal een paar keer in te trappen.

Speling van koppelingshendel inspecteren
(KLX110D)
•Schuif de stofhoes [A] opzij.

• Controleer of het bovenste uiteinde van de koppelingska-
bel zich volledig in de stelinrichting [B] bevindt.

• Trek lichtjes aan de koppelingshendel [C] en controleer
de speling.

Speling koppelingshendel
Standaard: 2 – 3 mm

Als dit niet het geval is, stel de vrije slag dan af.

Speling van koppelingshendel afstellen (KLX110D)
•Schuif de stofhoes [A] opzij.

• Draai de borgmoer [B] los en draai de stelinrichting [C]
totdat de koppelingshendel een speling van 2 – 3 mm
heeft.

OPMERKING
○Zorg ervoor dat het uiteinde van de buitenkabel bij de

koppelingshendel zich goed in de stelinrichting bij de
koppelingshendel bevindt, anders schiet het uiteinde la-
ter op zijn plaats en ontstaat er zo veel speling dat de
koppeling niet meer kan ontkoppelen.
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•Als de speling niet kan worden afgesteld, draai dan de
achterste borgmoer [A] onder aan de koppelingskabel los
en draai de voorste borgmoer [B] totdat de koppelings-
hendel een speling van 2 – 3 mm heeft.

• Draai na voltooiing van de afstelling de borgmoer vast,
start de motor en controleer of de koppeling niet slipt en
goed vrijkomt.

Frictieplaten en stalen platen inspecteren
•Verwijder de koppelingsplaten (zie Secundaire koppeling

verwijderen (KLX110C) of Koppelingsnaaf verwijderen
(KLX110D) in het hoofdstuk Koppeling.)

•Controleer de wrijvings- en stalen platen visueel op spo-
ren van vastlopen of ongelijkmatige slijtage.
Als er platen beschadigd zijn, vervang dan de frictieplaten
en stalen platen als set.

•Meet de dikte van de frictieplaten [A] met een schuifmaat.
[B] KLX110C
[C] KLX110D

Als de slijtage de onderhoudslimiet heeft overschreden,
vervang ze dan door nieuwe exemplaren.

Dikte voeringslamellen
Standaard:

KLX110C 3,1 – 3,3 mm

KLX110D 3,12 – 3,28 mm

Onderhoudslimiet: 3,0 mm

•Plaats elke wrijvingsplaat of stalen plaat op een vlakke
plaat en meet de opening tussen de vlakke plaat [A] en
elke wrijvingsplaat of stalen plaat [B] met een dikteme-
ter [C]. De opening is de hoeveelheid vervorming van de
voeringslamel of stalen lamel.
Indien een plaat vervormd en over de onderhoudslimiet
is, verplaats ze dan met een nieuwe.

Vervorming van de frictieplaten
Standaard:

KLX110C 0,2 mm of minder

KLX110D 0,15 mm of minder

Onderhoudslimiet: 0,3 mm

Deformatie van de staalen plaat
Standaard: 0,15 mm of minder

Onderhoudslimiet: 0,3 mm

Motorsmeersysteem
Motorolie verversen
•Laat de motor goed warmdraaien zodat de olie eventuele

afzettingen meeneemt en goed afvloeit. Zet de motor dan
af.



2-20 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

WAARSCHUWING
De motor en het uitlaatsysteem worden bij normaal
gebruik uiterst heet en kunnen ernstige brandwon-
den veroorzaken. Raak nooit de motor of de uitlaat-
pijp aan tijdens het verversen van olie.

•Plaats een olieopvangbak onder de motor.

• Verwijder de motorolie-aftapplug [A] en laat de olie
wegstromen.

• Vervang de afdichting van de olie-aftapplug als deze
beschadigd is.

• Breng de aftapplug na het aftappen weer stevig aan.

Moment - Motorolie-aftapplug: 29 Nm (3,0 kgf·m)

•Vul de motor met een goede kwaliteit motorolie zoals hi-
eronder aangegeven.

Aanbevolen motorolie

Type:
API SG, SH, SJ, SL of SM met JASO
MA, MA1 of MA2

Viscositeit: SAE 10W-40

Inhoud: 0,9 l (als filter niet verwijderd is)

1,0 l (als filter verwijderd is)

1,1 l (als de motor volledig droog is)

OPMERKING
○Voeg geen chemische additieven toe aan de olie. Olie

die aan de bovengenoemde eisen voldoet, is gebruik-
sklaar en zorgt voor de juiste smering van zowel de mo-
tor als de koppeling.
○Alhoewel 10W-40 motorolie voor de meeste om-

standigheden wordt aangeraden, kan het zijn dat een
olie met een andere viscositeit moet worden gebruikt
voor de omstandigheden waar u in rijdt.

•Aanhalen:

Moment - Olievuldop: Handvast

•Controleer het oliepeil (zie Oliepeil controleren in het
hoofdstuk Motorsmeersysteem).

Vervanging van het oliefilter
• Tap de motorolie af (zie Motorolie verversen).

• Verwijder de motorbeschermplaat (zie Motorbescherm-
plaat verwijderen/aanbrengen in het hoofdstuk Frame).

• Verwijderen:
Bouten [A] oliefilterdop
Oliefilterdop [B]
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•Vervang het oliefilter [A] door een nieuw.

•Breng motorolie aan op het doorvoertule [B].

• Vergeet niet het filter aan te brengen met de doorvoertule
naar binnen gericht.

KENNISGEVING

Montage achterstevoren stopt de oliestroom, waar-
door de motor vastloopt.

•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe.

• Breng vet aan op de nieuwe O-ring.

•Monteer de veer [B] goed.

• Breng de oliefilterdop aan.

Moment - Bout oliefilterdop: 5,2 Nm (0,53 kgf·m)

•Breng de motorbeschermplaat aan (zie Motorbescherm-
plaat verwijderen/aanbrengen in het hoofdstuk Frame).

• Vul de motor met de voorgeschreven hoeveelheid olie van
de aanbevolen soort (zie Motorolie verversen).

Wielen/Banden
Bandenspanning inspecteren
•Verwijder het ventieldopje.

•Meet de bandenspanning met een manometer [A] wan-
neer de banden koud zijn (wanneer gedurende de afge-
lopen 3 uur niet meer dan 1,6 km met de motorfiets is
gereden).

• Plaats het ventieldopje terug.
Breng de bandenspanning zo nodig op de voorgeschre-
ven waarde.

Bandenspanning (bij koude banden)
Voor 100 kPa (1,0 kgf/cm²)

Achter 100 kPa (1,0 kgf/cm²)
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Banden inspecteren
Wanneer het profiel van een band slijt, kan de band snel-

ler lek of defect raken.

• Verwijder alle vastzittende steentjes en andere vreemde
deeltjes uit het profiel.

• Controleer de band visueel op scheurtjes en insnijdingen
en vervang de band bij ernstige schade. Zwellingen en
bulten duiden op inwendige beschadiging, waardoor de
band moet worden vervangen.

WAARSCHUWING
Bepaalde vervangende banden kunnen de bestuur-
baarheid nadelig beïnvloeden en kunnen een on-
geluk veroorzaken met ernstig of dodelijk letsel als
gevolg. Breng voor een goede bestuurbaarheid en
stabiliteit alleen de aanbevolen standaardbanden
bij vervanging aan en breng de bandenspanning
op de standaardwaarde.

OPMERKING
○Controleer en balanceer het wiel nadat een nieuwe

band is aangebracht.

Standaardband
Voor:

Maat: 2,50-14 4PR

Merk: IRC

Type: GS-45F

Achter:

Maat: 3,00-12 4PR

Merk: IRC

Type: GS-45F

Spaken inspecteren
•Controleer of alle spaken gelijkmatig zijn gespannen.

Span de spaaknippels gelijkmatig als de spaken ongelijk-
matig zijn gespannen of los zitten.

Moment - Spaaknippels: 4,0 Nm (0,41 kgf·m)

•Controleer de velgslingering (zie Velgslingering controle-
ren).

WAARSCHUWING
Een ontbrekende spaak levert een extra belasting
op voor de overige spaken, waardoor de overige
spaken kunnen breken, wat er toe kan leiden dat
een ongeluk veroorzaakt wordt met ernstig of dode-
lijk letsel als gevolg. Gebroken spaken onmiddellijk
vervangen.
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Velgslingering controleren
•Breng met de krik onder het frame het voor- of achterwiel

van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

• Inspecteer de velg op kleine barsten, deuken, verbuiging
of scheef trekken.
Vervang de velg als enige schade wordt aangetroffen.

• Zet een meetklok tegen de zijkant van de velg en draai
de velg om de radiale afwijking [A] te meten. Het verschil
tussen laagste en de hoogste aflezing is de hoeveelheid
slingering.

• Zet een meetklok tegen de buitenste omtrek van de velg
en draai de velg om de radiale afwijking [B] te meten.
Het verschil tussen laagste en de hoogste aflezing is de
hoeveelheid slingering.
Indien de afwijking de onderhoudslimiet overschrijdt,
eerst de wiellagers controleren. Vervang ze als ze be-
schadigd zijn. Als het probleem niet wordt veroorzaakt
door de lagers, corrigeer de vervorming van de velg (slin-
gering). Een zekere mate van vervorming kan worden
gecorrigeerd door de velg te centreren. Draai een aantal
spaken los en span andere spaken na om de positie van
verschillende delen van de velg te veranderen. Houd
daarbij de standaard aanhaalmomenten aan. Als de velg
sterk verbogen is, moet deze echter worden vervangen.

Velgslingering (met band gemonteerd)
Standaard:

Axiaal TLI 0,8 mm of minder

Radiaal TLI 1,2 mm of minder

Onderhoudslimiet:

Axiaal TLI 2,0 mm

Radiaal TLI 2,0 mm

Wiellager inspecteren
•Breng het voor-/achterwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Draai het wiel langzaam rond en controleer op ruwheid,
niet soepel draaien of geluid.
Als ruwheid, niet soepel draaien of geluiden aanwezig
zijn, vervang dan het naaflager.
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•Draai het stuur naar één kant tot tegen de aanslag.

• Pak met beide handen de rand van het wiel vast en be-
weeg deze heen en weer om de speling in het wiellager
te controleren.
Vervang het lager als er speling wordt aangetroffen.

Eindoverbrenging
Inspecteren doorhangen ketting
•Breng het achterwiel van de grond en draai het wiel rond

om de plaats te vinden waar de ketting het strakst zit (de
ketting slijt ongelijkmatig).

• Controleer de wieluitlijning (zie Wieluitlijning controleren
in het hoofdstuk Eindaandrijving) en stel deze indien no-
dig af (zie Kettingspanning afstellen).

OPMERKING
○Reinig de ketting als deze vuil is en smeer de ketting

als deze droog is.

•Duw de ketting halverwege omhoog, tussen het motor-
kettingwiel en het achterste tandwiel.

•Meet de afstand (doorhangen van de ketting) [A] tussen
de ketting en de achterbrug zoals afgebeeld.
Als de speling van aandrijfketting groter is dan de stan-
daardwaarde, stel de ketting dan af.

Kettingspeling
Standaard:

KLX110C-modellen 11 – 16 mm

KLX110D-modellen 8 – 13 mm
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Afregelen doorhangen ketting
•Verwijderen:

Splitpen [A]

• Lossen:
Moer achterste koppelverbinding [B]
Moer as [C]
Stelmoer rem [D]
Borgmoeren rechter en linker kettingspanner [E]

KENNISGEVING

Als u de moer van de koppelverbinding niet los-
draait, kunnen de remonderdelen beschadigd raken
als de spanners worden ingesteld.

•Als de ketting te strak staat, draai dan de stelmoeren van
de linker en rechter kettingspanner [A] even ver naar bui-
ten en duw het wiel naar voren totdat de ketting te los
staat.

• Draai de moeren van beide kettingspanners evenredig in
of uit totdat de ketting correct doorhangt. Om de ketting
en het wiel goed uit te lijnen, moet de inkeping [B] op
de rechter kettingspanner [C] zijn uitgelijnd met hetzelfde
merkteken van de achterbrug [D] dat is uitgelijnd met de
inkeping van de linker kettingspanner.

Controleer de wieluitlijning.

WAARSCHUWING
Een onjuiste uitlijning van het wiel heeft abnormale
slijtage tot gevolg en kan leiden tot gevaarlijke situ-
aties. Let er op dat het wiel correct uitgelijnd is.

•Draai beide borgmoeren van de kettingspanners stevig
vast.

• Zet de moer van de achteras vast.

Moment - Achterasmoer: 64 Nm (6,5 kgf·m)

•Draai het wiel rond en meet opnieuw de kettingdoorhan-
ging op het strakste punt en stel deze zo nodig opnieuw
af.

• Zet de moer van de achterste koppelverbinding vast.

Moment - Moer achterste koppelverbinding: 25 Nm
(2,5 kgf·m)

•Plaats een nieuwe splitpen [A] in de as.

OPMERKING
○Als bij het insteken van de splitpen de openingen in de

moer niet zijn uitgelijnd met het splitpengat in de as,
trek de moer dan rechtsom aan [B] tot het volgende
uitlijnpunt.
○Dit zou binnen 30 graden moeten liggen.
○Draai de moer iets terug en trek deze dan opnieuw aan

als de opening voorbij het dichtstbijzijnde gat gaat.
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•Plooi de splitpen [A] over de moer [B].

• Controleer de werking van de achterrem.

WAARSCHUWING
Een loszittende asmoer kan een ongeluk veroorza-
ken met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Trek de
asmoer met het juiste koppel aan en monteer een
nieuwe splitpen.

Inspecteren slijtage ketting
•Verwijder de bouten [A] en verwijder de kettingkap [B].

• Draai het achterwiel om de ketting te controleren op be-
schadigde rollen, losse pennen en schakels.
Vervang de ketting als u afwijkingen constateert (zie Ket-
ting verwijderen/aanbrengen in het hoofdstuk Eindover-
brenging)
Smeer de ketting wanneer deze droog is (zie Aandrijfket-
ting smeren).

• Rek de ketting op door er een gewicht van 98 N (10 kgf)
[A] aan te hangen.

•Met de lengte van 20 schakels [B] op het rechte deel [C]
van de ketting vanaf het hart van de 1e pen tot het hart
van de 21e pen. Voer deze meting op een aantal plaatsen
uit omdat de ketting onregelmatig kan zijn versleten.

Lengte van de ketting met 20 schakels
Standaard: 254,0 – 254,6 mm

Onderhoudslimiet: 259 mm

Indien de metingen de onderhoudslimiet overschrijden,
moet de ketting worden vervangen. Vervang ook het
voorste en achterste kettingwiel wanneer de ketting wordt
vervangen.
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WAARSCHUWING
Als de ketting breekt of van de tandwielen loopt, kan
deze het motortandwiel of het achterwiel blokkeren,
waardoor de motorfiets ernstig wordt beschadigd
en niet meer onder controle is te houden. Con-
troleer voor elke rit de ketting op beschadiging en
juiste afstelling. Als de ketting tot voorbij de slijta-
gegrens versleten is, deze door een standaard ket-
ting vervangen.

Standaardketting
Merk: DAIDO

Type: DID 420DX

Schakel: 90 schakels

Aandrijfketting smeren
○De ketting moet worden gesmeerd met een smeermiddel

dat voorkomt dat de buitenkant gaat roesten en daarnaast
schokken opvangt en de inwendige wrijving van de ketting
vermindert.
Als de ketting erg vuil is, moet deze worden gewassen
in dieselolie of kerosine en daarna in zware olie worden
ondergedompeld. Schud de ketting terwijl deze in de olie
ligt, zodat de olie in elke rol dringt.

• Een effectief smeermiddel van goede kwaliteit dat speci-
fiek voor kettingen is samengesteld, is het beste voor de
normale smering van de ketting.

•Wanneer een speciaal smeermiddel niet beschikbaar is,
verdient een zware olie zoals SAE 90 de voorkeur boven
een lichtere olie, aangezien het zwaardere type langer
op de ketting aanwezig blijft en voor een betere smering
zorgt.

• Breng olie op de zijkanten van de rollen aan zodat de olie
in de rollen en bussen kan binnendringen.

• Veeg overtollige olie af.
Plaats [A] waar olie moet worden aangebracht

Inspecteren slijtage tandwiel
• Inspecteer de tanden van het voorste en het achterste

kettingwiel visueel op slijtage en beschadiging.
Als ze zijn versleten zoals afgebeeld of zijn beschadigd,
vervang dan het tandwiel.
[A] Afgesleten tand (motortandwiel)
[B] Afgesleten tand (achterste tandwiel)
[C] Draairichting

OPMERKING
○Indien een tandwiel vervangen moet worden is de ket-

ting waarschijnlijk ook afgesleten. Inspecteer bij het
vervangen van een tandwiel ook de ketting.
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Inspecteren vervorming achterste tandwiel
•Gebruik de krik en til het achterwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Plaats een meetklok [A] tegen het achterste tandwiel [B]
vlakbij de tanden zoals afgebeeld.

• Draai [C] het achterwiel rond om de slingering van het
tandwiel te meten.
○Het verschil tussen laagste en de hoogste aflezing is de

hoeveelheid slingering (vervorming).
Indien de slingering de onderhoudslimiet overschrijdt
moet het achterste tandwiel worden vervangen.

Vervorming achterste tandwiel
Standaard: TLI 0,4 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,5 mm

Kettinggeleider en kettingschoen op slijtage
controleren
• Inspecteer de volgende onderdelen visueel.

Kettingschoen [A]
Kettinggeleiderol [B] (KLX110D-modellen)
Kettinggeleider [C]

Als de kettinggeleiders, achterbrugbescherming en de
loopringen van de kettinggeleider tekenen van abnor-
male slijtage vertonen, moeten ze worden vervangen.

Remmen
Speling remhendel inspecteren
•Schuif de stofkap [A] opzij.

• Controleer de speling van de voorremhendel [B] terwijl u
lichtjes remt.

Speling remhendel
Standaard: 4 – 5 mm

Stel de speling af als deze onjuist is.

• Beweeg de hendel een paar keer om te controleren of de
hendel onmiddellijk na het loslaten terugkeert naar rust-
stand.

• Controleer of de rem niet aanloopt.

• Controleer de werking van de remmen.

• Schuif de stofhoes van de remhendel terug op zijn plaats.

Speling remhendel afstellen
•Schuif de stofkap [A] opzij.

• Draai de borgmoer [B] los en draai de stelinrichting [C]
totdat de remhendel een speling van 4 – 5 mm heeft.
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•Als de speling niet kan worden afgesteld, gebruik dan de
stelinrichting aan het uiteinde van de remkabel.

• Draai de borgmoeren [A] bij het onderste uiteinde van de
remkabel los.

•Draai de stelinrichting [B] totdat de juiste remhendelspe-
ling is afgesteld en draai de borgmoeren vast.

• Als het niet lukt om de juiste speling af te stellen met de
stelinrichting aan het onderste uiteinde van de remkabel,
stel de speling dan verder af met de stelinrichting van de
remhendel en draai de borgmoer vast.

• Controleer of de rem niet aanloopt.

•Controleer de werking van de remmen.

• Schuif de stofhoes van de remhendel terug op zijn plaats.

OPMERKING
○Gebruik voor kleine afstellingen de stelinrichting bij de

voorremhendel.
○Als de remhendel niet kan worden afgesteld met de stel-

inrichting, verplaats de remnokhefboom van de voor-
rem dan naar een andere stand op de remnokkenas.

Vrije slag rempedaal inspecteren
•Controleer de vrije slag van het rempedaal [A] terwijl u het

pedaal lichtjes met de hand indrukt.

Vrije slag rempedaal
Standaard: 20 – 30 mm

Stel de vrije slag van het pedaal af als deze onjuist is.

• Beweeg het pedaal een paar keer om te controleren of het
onmiddellijk na het loslaten terugkeert naar ruststand.

•Draai het achterwiel om te controleren of de rem aanloopt.

•Controleer de werking van de remmen.
Als u twijfelt aan de toestand van de rem, controleer dan
of de remonderdelen versleten of beschadigd zijn.

Vrije slag rempedaal afstellen
•Draai de stelmoer [A] bij de remnokhefboom totdat u de

juiste vrije slag heeft gevonden.

• Beweeg het pedaal een paar keer om te controleren of het
onmiddellijk na het loslaten terugkeert naar ruststand.

•Draai het achterwiel om te controleren of de rem aanloopt.

•Controleer de werking van de remmen.
Als u twijfelt aan de toestand van de rem, controleer dan
of de remonderdelen versleten of beschadigd zijn.
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Slijtage van remvoering inspecteren
•Controleer of de punten van de slijtage-indicator van de

remvoering [A] (alleen achterrem) zich in het toegestane
bereik (USABLE RANGE) [B] bevinden als u de rem vol-
ledig inknijpt.
Als dit niet het geval is dan moeten de remschoenen on-
middellijk worden vervangen en moeten de andere re-
monderdelen worden gecontroleerd.

Slijtage van remschoenvoering inspecteren
•Controleer of de punten van de slijtage-indicator van de

remvoering [A] zich in het toegestane bereik (USABLE
RANGE) [B] bevinden als u de remmen volledig inknijpt
of verwijder de remschoenen en controleer de dikte van
de voering op een paar plaatsen.
Als de dikte van de voering buiten het bereik ligt of de on-
derhoudslimiet heeft overschreden, vervang dan de rem-
schoenen per set en controleer de andere remonderde-
len.
Als de dikte van de voering groter is dan de onderhoudsli-
miet, voer dan de volgende handelingen uit voordat u de
schoenen aanbrengt.
○Vijl of schuur eventuele hoger liggende delen op het op-

pervlak van de voering vlak.
○Verwijder eventuele deeltjes van de voering met een

staalborstel.

Dikte remschoenvoering [A]
Standaard:

Voor 2,10 – 3,00 mm

Achter 3,85 – 4,15 mm

(Als de slijtage-indicator zich in het
toegestane bereik (USABLE RANGE)
bevindt).

Onderhoudslimiet:

Voor 1,2 mm

Achter 2,0 mm

(Als de slijtage-indicator zich buiten
het toegestane bereik (USABLE
RANGE) bevindt).

•Verwijder olie of vet met een olievrij renigingsmiddel zoals
trichloorethyleen of aceton.

WAARSCHUWING
Deze reinigingsvloeistoffen zijn gewoonlijk zeer
ontvlambaar en schadelijk wanneer ze gedurende
langere tijd worden ingeademd. Neem de waar-
schuwingen van de fabrikant van de vloeistof in
acht.

•Monteer de remankerplaat (zie Remankerplaat aanbren-
gen in het hoofdstuk Remmen).
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Hoek remnokhefboom inspecteren
•Controleer of de remnokhefboom een hoek van 80° – 90°

[A] maakt met de remstang als u de rem helemaal inknijpt.
Als dit niet het geval is, stel dan de hoek van de remnok-
hefboom af.

Hoek remnokhefboom
Standaard: 80 – 90°

○Stel na het afstellen van de hoek van de remnokhefboom
de vrije slag van het rempedaal af (zie Vrije slag rempe-
daal afstellen).

WAARSCHUWING
Aangezien de remwerking afneemt als de hoek van
de nokhefboom groter dan 90° is, moet de hoek pe-
riodiek worden gecontroleerd en afgesteld.

Hoek remnokhefboom afstellen
Hoek nokhefboom voorrem:

•Verwijderen:
Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)
Remankerplaat (zie Remankerplaat verwijderen in het
hoofdstuk Remmen)

•Markeer vóór het verwijderen van de nokhefboom [A] de
positie [B] van de nokhefboom.

•Verwijder de bout [C] en de moer [D] van de remnokhef-
boom en trek de remnokhefboom uit de remnokkenas.

•Monteer de nokhefboom op een andere positie zodat de
hoek van de nokhefboom correct is als de rem volledig
wordt ingeknepen.

Hoek remnokhefboom
Standaard: 80 – 90°

•Draai de bout en de moer van de remnokhefboom vast.

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

• Stel de speling van de remhendel af (zie Speling remhen-
del afstellen).

Hoek nokhefboom achterrem:

KENNISGEVING

Trap het rempedaal niet te ver in om de remstang
van de verbinding van de remnokhefboom te verwij-
deren omdat hierdoor de remveer te ver kan worden
uitgerekt.
Draai de ankerplaat van de achterrem rechtsom tot-
dat deze niet meer verder draait terwijl de remstang
zich in de verbinding van de remnokhefboom be-
vindt. Trap vervolgens het rempedaal lichtjes in om
de remstang uit de verbinding van de remnokhef-
boom te verwijderen.
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•Verwijder het uiteinde van de remstang [A] uit de remnok-
hefboom [B] (zie Achterwiel verwijderen in het hoofdstuk
Wielen/Banden).

•Markeer vóór het verwijderen van de nokhefboom de po-
sitie [C] van de nokhefboom.

• Verwijder de bout [D] en de moer [E] van de remnokhef-
boom en trek de remnokhefboom uit de remnokkenas.

•Monteer de nokhefboom op een andere positie zodat de
hoek van nokhefboom correct is als de rem volledig wordt
ingeknepen.

Hoek remnokhefboom
Standaard: 80 – 90°

•Draai de bout en de moer van de remnokhefboom vast.

Moment - Bout remnokhefboom: 7,0 Nm (0,71 kgf·m)

WAARSCHUWING
Let er op bij het monteren van de nokhefboom dat
de positie van de slijtage-indicator op de getande
as niet gewijzigd wordt.
Een wijziging in de hoek van de nokhefboom wordt
veroorzaakt door slijtage van interne remonderde-
len. Wanneer u de hoek van de nokhefboom af-
stelt, controleer dan ook of de rem aanloopt en goed
werkt en let speciaal op de positie van de slijtage
-indicator van de remvoering.
In het geval van twijfel over de effectieve remwer-
king, alle interne remonderdelen demonteren en in-
specteren. Versleten onderdelen kunnen ertoe lei-
den dat de remmen blokkeren of weigeren.

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

• Stel de speling van de remhendel af (zie Speling remhen-
del afstellen).

Remankerplaat smeren
•Demonteer de remankerplaat (zie Remankerplaat verwij-

deren in het hoofdstuk Remmen).

• Verwijder al het oude vet van de remonderdelen met een
doek.

• Breng hogetemperatuurvet op het volgende aan.
Ankerbout remschoen [A]
Veeruiteinden [B]
Nokoppervlakken [C]
Nokkenasgroef [D]

Vering
Voorvork inspecteren
•Houd de remhendel ingeknepen en pomp de voorvork

handmatig omhoog en omlaag om te controleren of deze
soepel werkt.
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•Controleer visueel de voorvork op olielekkage, groeven
of krassen op de buitenkant van de binnenste buizen [A].
Repareer eventuele schade.

• Inkepingen of roestschade kan soms worden hersteld
door met behulp van een wetsteen scherpe of opstaande
randen die de afdichting beschadigen te verwijderen.
Indien de schade onherstelbaar is, de binnenste buis ver-
vangen. Omdat schade aan de binnenste buis de olie-
keerring beschadigt, de oliekeerring vervangen indien de
binnenste buis werd hersteld of vervangen.

• Als de voorvork niet soepel werkt, probeer dan de oor-
zaak ervan te achterhalen.

KENNISGEVING

Indien de binnenste buis ernstig gebogen of ge-
krast is, deze vervangen. Overmatig buigen, ge-
volgd door rechtzetten, kan de binnenste buis ver-
zwakken.

Olie voorvork verversen
•Verwijder de dop.

•Draai de bout van de bovenste voorvorkklem [A] los.

• Verwijder de borgveer [B] door op de bovenste plug [C] te
drukken en verwijder de plug met de O-ring.

• Verwijder de voorvork (zie Voorvork verwijderen in het
hoofdstuk Vering).

•Reinig de voorvork grondig alvorens deze te demonteren.

KENNISGEVING

Maak geen krassen op de binnenste buis en voor-
kom beschadiging van de stofafdichting.
Voorkom schade aan de binnenste buis of de stofaf-
dichting. Gebruik een mild reinigingsmiddel en een
spons vuil af met ruime hoeveelheden water.

•Verwijderen:
Vorkveer
Stofring
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• Laat de olie uit de voorvork stromen [A] door de voorvork
op zijn kop te houden.

OPMERKING
○Pomp de vorkbuis een aantal keer om alle olie te ver-

wijderen.

•Vul de motor met de voorgeschreven hoeveelheid olie van
de voorgeschreven soort (zie Specificaties).

• Zet de buitenste buis verticaal in een bankschroef en duw
de vork zover mogelijk in.

•Wacht tot het oliepeil zich stabiliseert.

• Gebruik de oliepeilmeter [A] om de afstand tussen de bo-
venkant van de binnenste buis en het oliepeil te meten.

Speciaal gereedschap -
Vorkolieniveaumeter: 57001-1290

○Stel de stop van de oliepeilmeter [B] zo in dat de afstand
[C] vanaf de onderkant van de stop tot aan de onderkant
van de pijp overeenkomt met de voorgeschreven hoogte
van het oliepeil.
○U bereikt alleen een correcte meetwaarde wanneer de

pijp van de oliepeilmeter in het midden van de binnenste
buis wordt geplaatst.

Oliepeil (volledig samengedrukt, zonder veer)
Standaard:

KLX110C-modellen 85 ±2 mm

KLX110D-modellen 118 ±2 mm

○Zet de stop van de oliepeilmeter boven op [D] de binnen-
ste buis [E] en trek de handgreep langzaam uit om de
overtollige olie in de oliepeilmeter te zuigen, waardoor het
correcte oliepeil wordt bereikt.
Wanneer geen olie wordt aangezogen, zit er niet genoeg
olie in de vork. Vul olie bij en herhaal de meting.

• Ververs de olie in de andere vorkpoot op dezelfde manier.

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

Werking van de achterschokdemper inspecteren
•Druk [A] de achterkant van de machine een aantal keren

op en neer en controleer op een soepele veerweg.

• Verwijder de zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het
hoofdstuk Frame).

• Controleer op een gebroken of ingezakte veer.

• Controleer de schokdemper op een gebogen as of olie-
lekkage.
Als de schokdemper niet soepel beweegt of beschadigd
is, repareer of vervang dan de defecte onderdelen.
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Scharnierassen achterbrug inspecteren
•Breng het achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Beweeg de achterbrug [A] zijwaarts om te controleren op
versleten, beschadigde of loszittende scharnierasonder-
delen van de vering.
Controleer bij speling of de moer van de scharnieras van
de achterbrug loszit of dat de rubberen bussen van de
achterbrug beschadigd zijn.

Stuurinrichting
Stuur controleren
•Breng het voorwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Stoot, met het voorwiel in de rechtuitstand, beurtelings
tegen beide uiteinden van het stuur. Het voorwiel moet
onder invloed van de zwaartekracht geheel naar links en
rechts draaien tot de voorvork tegen de aanslag komt.
Als de stuurinrichting vastloopt of zwaar loopt voordat de
aanslag wordt bereikt, controleer dan de ligging van ka-
bels, slangen en kabelbomen.
Als de stuurinrichting stroef aanvoelt, stel deze dan af of
smeer deze.

• Voel of het stuur loszit door de vorken heen en weer te
bewegen.
Als de stuurinrichting los aanvoelt, stel deze dan af.

Stuur afstellen
•Breng het voorwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verwijderen:
Nummerplaat (zie Nummerplaat verwijderen in het
hoofdstuk Frame)
Bouten stuurhouder [A]
Stuurhouders [B]
Stuur [C] (vanaf houder)
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•Draai de bovenste bouten van de voorvorkklem [A] terug
en verwijder de moer van de bovenste kroonplaat [B] en
de bovenste kroonplaat [C].

• Draai de balhoofdmoer [A] met de balhoofdmoersleutel
[B] om de juiste speling te verkrijgen.
Als de stuurinrichting te strak staat afgesteld, draai dan de
balhoofdmoer een beetje losser; als de stuurinrichting te
los staat afgesteld, draai dan de moer een beetje vaster.

Speciaal gereedschap -
Balhoofdmoersleutel: 57001-1100

OPMERKING
○Draai de balhoofdmoer per keer maximaal 1/8 slag.

•Breng het balhoofd aan.

• Haal het volgende aan:

Moment - Balhoofdlagermoer: 44 Nm (4,5 kgf·m)
Klembouten van voorvork (boven): 20 Nm

(2,0 kgf·m)

•Controleer opnieuw de speling van de stuurinrichting.
Herhaal bovenvermelde afstelling indien de stuurinrich-
ting te strak of te los is afgesteld.

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

Balhoofdlagers smeren
•Verwijder het balhoofd (zie Balhoofd, balhoofdlager ver-

wijderen in het hoofdstuk Stuurinrichting).

• Reinig met een oplosmiddel met een hoog vlampunt het
bovenste kogellager en de onderste kegellagers in de la-
gerkooien en verwijder vuil en vet van de bovenste en
onderste buitenste loopringen, die in de balhoofdbuis van
het frame zijn geperst.

• Controleer visueel de buitenste lagerloopringen en de la-
gers.
Vervang de lageronderdelen wanneer deze sporen van
slijtage of beschadiging vertonen.

• Vet de bovenste loopringen royaal in en plak het kogel-
lager op zijn plaats met vet. Er bevinden zich 23 stalen
kogeltjes [A] in de bovenste buitenste loopring.

• Breng vet aan op de onderste kegellagers [B] in de lager-
kooien en breng een dunne laag vet aan op de onderste
buitenste loopring.

•Monteer het balhoofd en stel de stuurinrichting af (zie het
hoofdstuk Stuurinrichting).
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Frame
Inspecteren frame
•Reinig het frame met een stoomcleaner.

• Inspecteer het frame [A] op barsten, deuken, verbuiging
of verdraaiing.
Indien er schade is aan het frame dit vervangen.

WAARSCHUWING
Een hersteld frame kan tijdens het gebruik defect
raken, wat een ongeluk kan veroorzaken met ern-
stig of dodelijk letsel als gevolg. Vervang het frame
als het verbogen, gedeukt, gebarsten of krom is.

Zijstandaard inspecteren
•Controleer of de zijstandaard [A] soepel beweegt en he-

lemaal kan worden uitgetrokken.
Zo niet, dan moeten de scharnierpen [B] en het schui-
vende gedeelte [C] worden gereinigd en ingevet.

•Controleer de veer van de zijstandaard [D] op beschadi-
ging.
Vervang de veer indien nodig.

Elektrisch systeem
Bougies reinigen en controleren
•Verwijder de bougiedop [A].

• Verwijder de bougie [B] met de bougiesleutel [C].

Speciaal gereedschap -
Bougiesleutel: 57001-1262

Gereedschap eigenaar -
Bougiesleutel, 16 mm: 92110-1206

•Reinig de bougie, bij voorkeur in een zandstraalapparaat
en verwijder daarna alle schurende deeltjes. De bougie
kan ook worden gereinigd met een oplosmiddel met een
hoog vlampunt en een staalborstel of ander geschikt ge-
reedschap.
Vervang de bougie als de bougie-elektroden gecorro-
deerd of beschadigd zijn of als de isolator gebarsten is.
Gebruik de standaardbougie.
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•Meet de elektrodeafstand [A] met een voelermaat van het
draadtype.
Als de elektrodeafstand onjuist is, verbuig dan voorzichtig
de zij-elektrode [B] met geschikt gereedschap totdat de
afstand juist is.

Elektrodeafstand
Standaard: 0,6 – 0,7 mm

•Breng de bougie aan.

Moment - Bougie: 13 Nm (1,3 kgf·m)

•Plaats de bougiedop en controleer of de bougie er niet
uitvalt.

Laadtoestand van de accu inspecteren
○De acculaadconditie kan worden gecontroleerd door de

accuklemspanning te meten met een digitale voltmeter
[A].

• Verwijderen:
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)
Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)

•Open het accudeksel (zie Accu verwijderen in het hoofd-
stuk Elektrisch systeem).

•Maak de accu-aansluitingen los.

KENNISGEVING

Zorg dat u eerst de negatieve (–) kabel losmaakt.

•Meet de accuklemspanning.

OPMERKING
○Meet met een digitale voltmeter die kan worden uitge-

lezen op één decimaal nauwkeurig.

Als de aflezing 12,6 V of meer is, is geen verversingsla-
ding vereist. Als de aflezing echter onder de gespecifi-
ceerde waarde is, is verversingslading vereist.

Accuklemspanning
Standaard: 12,6 V of meer

Klemspanning (V) [A]
Acculaadcapaciteit (%) [B]
Verversingslading is vereist [C]
Goed [D]
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Accuklemmen inspecteren
•Controleer of de schroeven van de accuklemmen [A]

goed vastzitten en of de afdekplaat van de accuklemmen
op zijn plaats zit.

WAARSCHUWING
Bij het losmaken van de accukabels kunnen vonken
ontstaan die kunnen leiden tot brand, explosies en
tot (dodelijk) letsel. Zorg dat de schroeven van de
accuklemmen goed vastzitten en dat de afdekplaat
over de polen is aangebracht.

•Controleer of de accuklemmen niet gecorrodeerd zijn.
Verwijder indien nodig de accu (zie Accu verwijderen in
het hoofdstuk Elektrisch systeem) en reinig de klemmen
en de kabeluiteinden met een oplossing van baksoda en
water.

•Na het aansluiten van beide kabels moeten de polen en
de kabeluiteinden worden ingevet om corrosie te voorko-
men.

• Plaats de accu (zie Accu aanbrengen in het hoofdstuk
Elektrisch systeem).

Kabel inspecteren
Algemene smering
•Verwijder, vóór het smeren van een onderdeel, alle roest

van het onderdeel met een roestoplosser en veeg alle vet,
olie, vuil of roet af.

• Smeer de hieronder vermelde onderdelen met het weer-
gegeven smeermiddel.

OPMERKING
○Voer een algemene smeerbeurt uit wanneer de motor-

fiets onder natte of regenachtige omstandigheden is ge-
bruikt, of vooral na het gebruik van een hogedrukreini-
ger.

Punten: Smeren met vet.
Bovenste en onderste uiteinden binnenkabel koppelings-

kabel [A] (KLX110D)
Bovenste uiteinde binnenkabel choke
Bovenste uiteinde binnenkabel gaskabel
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Kabels: Smeren met roestwerend vet.
Gaskabels
Koppelingskabel (KLX110D)
Chokekabel

• Als de kabel aan beide uiteinden wordt losgemaakt, moet
de kabel vrij [A] in de kabelhuls kunnen bewegen.
Vervang de kabel wanneer deze na het smeren niet vrij
kan bewegen, wanneer de kabel gerafeld [B], of wanneer
de kabel is geknikt [C].

Vastzitten moeren, bouten en bevestigingen inspecteren
Vastzitten inspecteren
•Controleer het vastzitten van de hieronder vermelde bou-

ten en moeren in overeenstemming met het periodieke
onderhoudsschema. Controleer ook of alle splitpennen
op hun plaats zitten en in goede staat verkeren.

OPMERKING
○Controleer de bevestigen van de motor bij koude motor

(kamertemperatuur).
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Wanneer bevestigingen loszitten, zet deze dan met
het voorgeschreven aanhaalmoment in de aangegeven
volgorde vast. Zie het gedeelte Aanhaalmomenten en
borgvloeistoffen in dit hoofdstuk voor de specificaties van
aanhaalmomenten. Draai iedere bevestiging eerst een
1/2 omwenteling los en trek hem vervolgens aan.
Wanneer splitpennen zijn beschadigd, vervang deze dan
door nieuwe.

Te controleren bouten, moeren en bevestigingen
Wielen:

Spaaknippels
Moer vooras
Splitpen moer vooras
Moer achteras
Splitpen moer achteras

Eindoverbrenging:
Borgmoeren kettingspanner
Moeren achtertandwiel

Remmen:
Stelmoer achterrem
Scharnierbout remhendel
Bout rempedaal
Moeren koppelverbinding
Splitpennen moeren koppelverbinding

Vering:
Klembouten voorvork
Bevestigingsbouten, moeren achterschokdemper
Moer scharnieras achterbrug

Stuurinrichting:
Moer bovenste kroonplaat
Bouten stuurklem

Motor:
Borgmoeren gaskabelversteller
Moeren motorophanging
Bout schakelpedaal
Bevestigingsmoer uitlaatdemper
Moeren uitlaatpijphouder
Borgmoer stelinrichting koppelingskabel (KLX110D)
Moer scharnierbout koppelingshendel (KLX110D)

Overige:
Splitpennen voetsteun
Beugelbouten voetsteun
Moer zijstandaard





BRANDSTOFSYSTEEM 3-1

3

Brandstofsysteem
INHOUDSOPGAVE

Gedetailleerde illustratie ......................................................................................................... 3-2
Specificaties ........................................................................................................................... 3-6
Speciaal gereedschap............................................................................................................ 3-7
Gasgreep en -kabel ................................................................................................................ 3-8

Speling inspecteren .......................................................................................................... 3-8
Speling afstellen................................................................................................................ 3-8
Gaskabel vervangen ......................................................................................................... 3-8
Gaskabel smeren.............................................................................................................. 3-9
Gaskabel inspecteren ....................................................................................................... 3-9
Chokekabel verwijderen.................................................................................................... 3-9
Chokekabel aanbrengen................................................................................................... 3-9
Chokekabel smeren .......................................................................................................... 3-10
Chokekabel inspecteren ................................................................................................... 3-10

Carburateur ............................................................................................................................ 3-11
Stationair toerental controleren......................................................................................... 3-11
Stationair toerental afstellen ............................................................................................. 3-11
Brandstofbedrijfspeil inspecteren...................................................................................... 3-11
Vlotterhoogte inspecteren ................................................................................................. 3-12
Carburateur verwijderen ................................................................................................... 3-13
Carburateur aanbrengen................................................................................................... 3-14
Carburateur demonteren................................................................................................... 3-15
Carburateur reinigen ......................................................................................................... 3-16
Carburateur inspecteren ................................................................................................... 3-16
Carburateur monteren....................................................................................................... 3-18

Luchtfilter ................................................................................................................................ 3-20
Verwijderen luchtfilterbehuizing ........................................................................................ 3-20
Installeren luchtfilterbehuizing........................................................................................... 3-20
Luchtfilterelement verwijderen .......................................................................................... 3-20
Luchtfilterelement aanbrengen ......................................................................................... 3-21
Luchtfilterelement reinigen en inspecteren ....................................................................... 3-21
Aftappen olie luchtfilter...................................................................................................... 3-21

Brandstoftank ......................................................................................................................... 3-22
Brandstoftank verwijderen ................................................................................................ 3-22
Brandstoftank aanbrengen................................................................................................ 3-22
Brandstofkraan verwijderen .............................................................................................. 3-23
Brandstofkraan aanbrengen ............................................................................................. 3-23
Brandstofkraan reinigen.................................................................................................... 3-23
Brandstofkraan en brandstoffilter inspecteren .................................................................. 3-23
Brandstof inspecteren ....................................................................................................... 3-23



3-2 BRANDSTOFSYSTEEM
Gedetailleerde illustratie



BRANDSTOFSYSTEEM 3-3
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten carburateurhouder 5,2 0,53

2. Gaskabel
3. Chokekabel
4. Gashendel
5. Carburateurdop
6. Houder
7. Borgveer
8. Sproeiernaald
9. Gasklep

10. Stelschroef stationair toerental
11. Naaldsproeier
12. Houder naaldsproeier
13. Stationaire sproeier
14. Vlotternaald
15. Hoofdsproeier
16. Vlotter
17. Aftapplug carburateur
18. Brandstofslang
CL: Kabelsmeermiddel aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Schroeven luchtfilterdeksel 1,5 0,15

2 Bouten luchtfilterhuis 3,5 0,36

3 Klemschroef luchtkanaal 2,0 0,20

4 Bevestigingsbouten brandstofkraan 4,4 0,45

G: Vet aanbrengen.
O: Schuimluchtfilterolie van hoge kwaliteit.
R: Vervangingsonderdelen
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Item Standaard

Gasgreep en -kabel

Speling gashendel 2 – 3 mm

Carburateur

Merk/type KEIHIN PB18

Stationair toerental 1.600 –1.700 r/min

Hoofdsproeier Nr. 78

Hoofdluchtsproeier Nr. 180

Sproeiernaald NCFA

Gasklepuitsparing 3,0

Deellastsproeier Nr. 40/40

Pilotschroef (draait naar buiten) 1 3/8

Brandstofbedrijfspeil 3,0 ±1 mm

(onder de onderste rand van het carburateurhuis)

Vlotterhoogte 10,7 ±2 mm

Luchtfilter

Luchtfilterelement olie Luchtfilterolie van hoge kwaliteit
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Speciaal gereedschap

Brandstofpeilmeter:
57001-1017
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Als de gasgreep teveel vrije slag heeft door een uitge-
rekte kabel of een verkeerde afstelling, zal er vertraging in
de gasrespons optreden. Het is ook mogelijk dat de gasklep
bij volgas niet volledig opengaat. Als de gasgreep daaren-
tegen geen vrije slag heeft, is deze moeilijk te regelen en is
het stationaire toerental onregelmatig. Controleer regelma-
tig de vrije slag van de gasgreep in overeenstemming met
het periodieke onderhoudsschema en stel deze zo nodig af.

De ligging van de gaskabel is afgebeeld in het gedeelte
Ligging van kabels, draden en slangen in de Appendix.

Speling inspecteren
• Zie Vrije slag gasgreep inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Speling afstellen
• Zie Vrije slag gasgreep inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Gaskabel vervangen
•Duw de stofhoes [A] omhoog.

• Verwijder de schroeven van de kap van het gaskabelhuis
[B] en verwijder de kap [C].

• Draai de borgmoer [A] los en schroef de stelinrichting [B]
vast.

• Verwijder de gaskabel [C] uit het kabelhuis.

• Verwijder de brandstoftank (zie Brandstoftank verwijde-
ren).

•Maak de kap [A] los en verwijder de gasklep (zie Carbu-
rateur demonteren).

• Smeer de kabel.

• Breng vet aan op de uiteinden van de gaskabels.

• Plaats de gasklep.

• Leg de gaskabel in overeenstemming met het gedeelte
Ligging van kabels, draden en slangen in de Appendix.

• Breng de gaskabel aan in het kabelhuis.
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•Stel de kabel na het aanbrengen goed af.

WAARSCHUWING
Het rijden met onjuist afgestelde, onjuist liggende
of beschadigde kabels kan leiden tot gevaarlijke si-
tuaties. Volg de onderhoudshandleiding voor het
corrigeren van deze condities.

Gaskabel smeren
•Smeer de gaskabels steeds als deze worden verwijderd

en in overeenstemming met het periodieke onderhouds-
schema (zie Smeren in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).
○Breng wat smeermiddel aan op de bovenste en onderste

uiteinden van de kabel.
○Gebruik een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel

om deze kabels te smeren.

Gaskabel inspecteren
•Zie Kabel inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Chokekabel verwijderen
•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het

hoofdstuk Frame).

•Maak het afdichtrubber [A] los en verwijder de chokekabel
[B] uit de chokehouder [C].

• Verwijder het onderste uiteinde van de chokekabel [D].

•Duw het afdichtrubber [A] omhoog.

•Maak de stelinrichting [B] en de borgmoer [C] los.

• Verwijder de kabel uit de steun.

Chokekabel aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Breng de chokekabel aan in overeenstemming met het
gedeelte Ligging van kabels, draden en slangen in de Ap-
pendix.

• Stel de kabel na het aanbrengen goed af.

WAARSCHUWING
Het rijden met onjuist afgestelde, onjuist liggende
of beschadigde kabels kan leiden tot gevaarlijke si-
tuaties. Lees de onderhoudshandleiding voor het
verhelpen van deze problemen.
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•Stel de bediening van de chokeknop als volgt af.
○Trek de chokeknop [A] helemaal uit.
○Draai de stelinrichting [B] om de zwaarte van de bediening

van de knop af te stellen.
Als de stelinrichting te ver wordt aangedraaid, wordt het
bedienen van de knop zwaar.
Als de stelinrichting onvoldoende ver wordt aangedraaid,
kan de stand van de knop niet worden vergrendeld.

Chokekabel smeren
•Smeer de chokekabel elke keer nadat deze is verwijderd

en in overeenstemming met het Schema periodiek onder-
houd (zie Smeren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Chokekabel inspecteren
• Zie Kabel inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.
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In de carburateur, die de brandstof en lucht naar de motor
mengt en de brandstof-luchtverhouding regelt, kunnen zich
twee problemen voordoen: er kan een te rijk mengsel (te
veel brandstof) of een te arm mengsel (te weinig brandstof)
worden gemaakt. Dit kan worden veroorzaakt door vuil,
slijtage, onjuiste afstelling of een verkeerd brandstofpeil in
de vlotterkamer. Door een vuil of beschadigd luchtfilter kan
eveneens de brandstof-luchtverhouding worden gewijzigd.

Stationair toerental controleren
•Zie Stationair toerental controleren in het hoofdstuk Peri-

odiek onderhoud.

Stationair toerental afstellen
•Zie Stationair toerental afstellen in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Brandstofbedrijfspeil inspecteren

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg ervoor dat de ruimte goed
wordt geventileerd en dat er geen vonken of vlam-
men in de buurt zijn; ook geen apparatuur met waar-
schuwingslampjes.

•Verwijderen:
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen)
Carburateur (zie Carburateur verwijderen)

• Plaats de carburateur in exacte verticale stand in een
standaard.

• Plaats de brandstoftank op een werkbank en sluit de
brandstofkraan aan op de carburateur via een brand-
stofslang.

• Sluit de brandstofpeilmeter [A] aan op de afvoerleiding
van de carburateur [B] via een geschikte slang [C].

Speciaal gereedschap -
Brandstofpeilmeter: 57001-1017
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•Houd de meter verticaal tegen de zijkant van het carbu-
rateurhuis, zodat het middelste streepje [D] enkele milli-
meters hoger ligt dan de onderste rand [E] van het carbu-
rateurhuis.

• Draai de brandstofkraan in de stand ON zodat de brand-
stof naar de carburateur stroomt en draai vervolgens de
aftapplug [F] een aantal slagen naar buiten.

•Wacht tot het brandstofpeil in de meter tot rust is geko-
men.

• Blijf de meter verticaal houden en laat deze langzaam
zakken totdat het middelste streepje gelijk ligt met de on-
derste rand van het carburateurhuis.

OPMERKING
○Laat het middelste streepje niet verder zakken dan de

onderste rand van het carburateurhuis. Als de me-
ter omlaag wordt gebracht en vervolgens omhoog dan
wordt de meetwaarde van het brandstofpeil iets hoger
dan het feitelijke brandstofpeil. Als de meter te ver om-
laag is gebracht, gooi de brandstof dan weg in een ge-
schikte opvangbak en voer de procedure opnieuw uit.

•Controleer het brandstofpeil op de peilmeter.

Brandstofbedrijfspeil (onder de onderste rand van het
carburateurhuis)

Standaard: 3,0 ± 1 mm

•Schroef de aftapplug van de carburateur aan.

• Zet de brandstofkraan in de stand OFF en verwijder de
brandstofpeilmeter.
Als het brandstofpeil onjuist is, controleer dan de vlotter,
de vlotternaald en het contactoppervlak tussen het car-
burateurhuis en de vlotternaald. Als deze onderdelen be-
schadigd zijn, vervang ze dan door nieuwe exemplaren.
○Deze carburateur kan het brandstofpeil niet zelf regelen.

• Breng de carburateur aan (zie Carburateur aanbrengen).

Vlotterhoogte inspecteren

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.
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•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

• Tap de brandstof uit de carburateur af.

• Verwijder de schroeven [A] en verwijder de vlotterkamer
[B].

•Meet de hoogte tussen het pasvlak van de vlotterkamer
[A] (als de pakking is verwijderd) en de bovenkant van de
vlotter [B].

Vlotterhoogte
Standaard: 10,7 ± 2 mm

Als de vlotterhoogte onjuist is, controleer dan de vlotter,
de vlotternaald en het contactoppervlak tussen het car-
burateurhuis en de vlotternaald. Als deze onderdelen be-
schadigd zijn, vervang ze dan door nieuwe exemplaren.
○Deze carburateur kan de vlotterhoogte niet zelf regelen.

Pasvlak vlotterkamer [A]
Schacht van vlotternaald (in contact maar onbelast) [B]
Vlotter [C]
Vlotterhoogte [D]

OPMERKING
○Meet de hoogte met de carburateur ondersteboven.
○Duw de naald niet naar binnen tijdens het meten van de

vlotterhoogte.

•Aanbrengen:
Vlotterkamer
Carburateur (zie Carburateur aanbrengen)

Carburateur verwijderen

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.

•Zet de brandstofkraan in de stand OFF.
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•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het
hoofdstuk Frame).

• Draai de klemschroef [A] los en trek het luchtkanaal [B]
uit de carburateur.

• Verwijderen:
Bouten carburateurhouder [C]
Isolator [D]

•Maak het afdichtrubber [A] los en verwijder de chokekabel
[B] uit de chokehouder [C].

• Verwijder het onderste uiteinde van de chokekabel [D].

• Draai de dop [E] los en trek het onderste uiteinde van de
gaskabel met de gasklep, veer en sproeiernaald in zijn
geheel eruit.

WAARSCHUWING
Als vuil of stof tot in de carburateur komt, kan de
gasklep gaan klemmen en zo een ongeluk veroor-
zaken. Vervang het luchtfilterelement overeenkom-
stig de onderhoudstabel.

KENNISGEVING

Als vuil de motor binnendringt, kan overmatige mo-
torslijtage en mogelijk motorschade ontstaan.
Als de gasklep niet uit de kabel is verwijderd, wik-
kel de gasklep dan in doeken om beschadiging te
voorkomen.

Carburateur aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Breng het uitsteeksel [B] aan in de inkeping [A] en breng
de complete gasklep [C] aan in het carburateurhuis.

• Breng de isolator [A] aan tussen de inlaatleiding [B] en de
carburateur [C] met de O-ring aan de kant van de inlaat-
leiding.

• Aanhalen:

Moment - Bouten carburateurhouder: 5,2 Nm (0,53
kgf·m)
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•Voer na de montage van de carburateur het volgende uit.
○Controleer of er brandstof uit de carburateur lekt.

WAARSCHUWING
Gemorste brandstof uit de carburateur is gevaarlijk.

○Stel het volgende af:
Stationair draaien (zie Stationair toerental afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud)
Speling gashendel (zie Gaskabel afstellen in het hoofd-
stuk Periodiek onderhoud)

Carburateur demonteren
•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

• Trek de hele veer [A] naar de dop [B] toe en houd de veer
vast.

•Maak het onderste kabeluiteinde [C] los van de gasklep
[D].

• Verwijder de stelring [A] en de sproeiernaald [B] met de
clip [C].

• Verwijder de volgende onderdelen uit het carburateur-
huis.
Stelschroef stationair toerental [A]
O-ring [B]
Veer [C]
Pilotschroef [D]
Opsluitring [E]
Veer [F]
O-ring [G]
O-ring [H]

Stationaire sproeier [A]
Naaldsproeier [B]
Sproeiernaaldhouder [C]
Hoofdsproeier [D]
Vlotternaald [E]
Vlotter [F]
Pen [G]
O-ring [H]
Vlotterkamer [I]
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Carburateur reinigen

WAARSCHUWING
Benzine en oplosmiddelen met laag ontvlammings-
punt kunnen tot ontbranding en/of ontploffing ko-
men en ernstige brandwonden veroorzaken. Reinig
de carburateur in een goed geventileerde ruimte uit
de buurt van vonken of vlammen, zoals apparatuur
met een waakvlam. Gebruik geen benzine of een
oplosmiddel met een laag ontvlammingspunt voor
het reinigen van de carburateur.

•Wees er zeker van dat de brandstofkraan in de stand OFF
staat.

• Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

• Tap de brandstof uit de carburateur af.

• Demonteer de carburateur (zie Carburateur demonteren).

KENNISGEVING

Gebruik bij een gemonteerde carburateur geen
perslucht, omdat de vlotter door de druk kan ver-
vormen.
Verwijder zo veel mogelijk rubberen of kunst-
stof onderdelen uit de carburateur voordat u
deze gaat reinigen met een reinigingsmiddel. Zo
wordt schade aan of aantasting van onderdelen
voorkomen. Gebruik geen sterk carburateurrei-
nigingsmiddel dat de kunststof onderdelen kan
aantasten; gebruik in plaats daarvan een zacht
reinigingsmiddel met een hoog vlampunt dat veilig
is voor kunststof onderdelen.
Gebruik geen staalborstel of ander hard hulpmid-
del voor het reinigen van de carburateuronderde-
len, vooral niet bij sproeiers, omdat deze bescha-
digd kunnen raken.

•Dompel alle metalen onderdelen in een carburateurreini-
gingsmiddel.

• Spoel de onderdelen met water af.

• Droog na het reinigen de onderdelen met perslucht.

• Blaas de lucht- en brandstofkanalen door met perslucht.

•Monteer de carburateur en breng deze op de motorfiets
aan.

Carburateur inspecteren

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.
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•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

•Controleer eerst het brandstofpeil voordat u de carbura-
teur gaat demonteren.
Als het brandstofpeil onjuist is, controleer dan eerst de
rest van de carburateur voordat u het brandstofpeil aan-
past.

• Controleer of de gasklep [A] soepel beweegt en terug-
keert met de veerspanning. Het oppervlak van de klep
mag niet ernstig versleten zijn.
Als de gasklep niet soepel beweegt of erg los zit in het
carburateurhuis. De carburateur vervangen.
Vervang de veer bij een lage veerspanning.

•Draai de steun van de chokekabel om, om te controleren
of de vlinderklep [A] van de choke soepel beweegt en
terugkeert met de veerspanning.
Als de vlinderklep van de choke niet soepel beweegt, ver-
vang dan de carburateur.

OPMERKING
○Verwijder nooit de pilotschroef uit de carburateur en wij-

zig de instelling van de pilotschroef niet, anders gaat de
beste instelling verloren.

•Demonteer de carburateur (zie Carburateur demonteren).

•Reinig de carburateur (zie Carburateur reinigen).

•Controleer of de O-ringen op de vlotterkamer, de aftap-
plug en de inlaatleiding in goede staat verkeren.
Vervang O-ringen die niet in goede staat verkeren.

• Verwijder de vlotternaaldklep.

•Controleer de vlotternaald [A].
Als de naald is versleten [B], zoals afgebeeld, vervang de
vlotternaald dan.

•Duw de schacht [C] in de vlotternaald en laat deze ver-
volgens weer los [D].
Als de schacht niet vanzelf uit de naald springt dan moet
de vlotternaald worden vervangen.
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•Controleer de hoofdsproeier [A], de sproeiernaaldhouder
[B] en de stationaire sproeier [C] op beschadigingen.
Als deze onderdelen beschadigd zijn, vervang ze dan
door nieuwe exemplaren.

• Controleer de buitenzijde van de gasklep [A] op krassen
en abnormale slijtage.
Als de klep erg bekrast of versleten is, vervang de klep
dan.

• Controleer de binnenzijde van het carburateurhuis op de-
zelfde problemen.
Als er duidelijk krassen of slijtage aanwezig zijn, vervang
dan de complete carburateur.
[B] Wrijvingsoppervlak

• Controleer de sproeiernaald [A] en de naaldsproeier [B]
op slijtage.
Een versleten naaldsproeierhouder of sproeiernaald
moet worden vervangen.

• Demonteer de carburateur en reinig de brandstof- en
luchtkanalen met een oplosmiddel met een hoog vlam-
punt en perslucht.

• Stop schone, pluisvrije doeken in het luchtfilterhuis zodat
er geen vuil en andere deeltjes in kunnen komen.

WAARSCHUWING
Als vuil of stof in de carburateur terechtkomt, kan
de gasklep vast komen te zitten, wat kan leiden tot
een ongeval.

Carburateur monteren
•Reinig de gedemonteerde onderdelen vóór montage.

• Reinig de lucht- en brandstofkanalen met een oplosmid-
del met een hoog vlampunt en perslucht.

• Breng de naaldsproeier [A] aan in de carburateur, met
het uiteinde met de kleinste diameter [B] van de sproeier
eerst.
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•Schroef de naaldsproeierhouder voorzichtig vast. De
houder komt tegen de naaldsproeier aan en duwt het uit-
einde van de sproeier in het boorgat van de carburateur.

KENNISGEVING

De naaldsproeierhouder [A] en hoofdsproeier [B]
niet forceren en te strak aandraaien. Hierdoor
kunnen de naaldsproeier en het carburateurhuis
beschadigd raken waardoor ze moeten worden
vervangen.
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Verwijderen luchtfilterbehuizing
•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het

hoofdstuk Frame).

• Draai de klemschroef [A] los en trek het luchtfilterkanaal
[B] uit de carburateur.

• Verwijder de bevestigingsbouten [A] van het luchtfilter-
huis.

• Verwijder het luchtfilterhuis [B].

Installeren luchtfilterbehuizing
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Breng het inlaatgedeelte [A] van het luchtfilterhuis aan in
de opening in het frame [B].

Luchtfilterelement verwijderen
•Verwijderen:

Kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het hoofdstuk
Frame)
Schroef [A]
Luchtfilterafdekking [B]

• Trek het element [A] naar buiten.

• Stop een schone, pluisvrije doek in het luchtfilterhuis zo-
dat er geen vuil in de carburateur komt.

• Veeg de binnenzijde van het luchtfilterhuis af met een
schone vochtige doek.

KENNISGEVING

Controleer de binnenzijde van inlaatkanaal en car-
burateur op de aanwezigheid van vuil. Reinig inlaat-
kanaal en carburateur grondig als er vuil aanwezig
is. Het element moet mogelijk ook worden vervan-
gen. Dicht het huis en het inlaatkanaal af.
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Luchtfilterelement aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Smeer tijdens het aanbrengen van het element de lip van
het element met een dikke laag universeel vet [A] in om
zo een volledige afdichting met de voet van het luchtfilte-
relement te verkrijgen. Breng ook een laag vet aan op de
voet waar de lip van het element in zit.

• Vergeet niet de doek uit de carburateur te halen.

Luchtfilterelement reinigen en inspecteren
•Zie Luchtfilterelement reinigen en inspecteren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Aftappen olie luchtfilter
•Controleer de ophoping van water of olie bij de transpa-

rante plug [A] onder het luchtfilterhuis [B].
Zit er water of olie in de dop, verwijder de plug dan en laat
deze leeglopen.
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Brandstoftank verwijderen

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.

•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het
hoofdstuk Frame).
○Breng de dop van de brandstoftank aan.

• Zet de hendel [A] van de brandstofkraan in de stand OFF.

• Trek de waterslang [B] los van de brandstofkraan.

• Verwijder de bevestigingsbout [A] en de ring van de
brandstoftank.

• Verwijder de brandstoftank en de rubberen band [B].

Brandstoftank aanbrengen
•Controleer de rubberen demper [A] op het frame.

Als de demper beschadigd of versleten is, vervang deze
dan door een nieuw exemplaar.

• Plaats de brandstoftank op het frame.

• Sluit de brandstoftank goed aan op de brandstofkraan.

• Breng de rubberen band, de bout van de brandstoftank
en de andere gedemonteerde onderdelen aan.

• Steek het afvoeruiteinde van de ontluchtingsslang van de
brandstoftank in de opening van de nummerplaat.
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Brandstofkraan verwijderen
•Verwijder de brandstoftank (zie Brandstoftank verwijde-

ren).

• Tap de brandstof af.

• Verwijder de bevestigingsbouten [A] en verwijder de
brandstofkraan [B].

Brandstofkraan aanbrengen
•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe.

• Plaats het filtergedeelte in de tank en draai de bouten aan.

Moment - Bevestigingsbouten brandstofkraan: 4,4
Nm (0,45 kgf·m)

Brandstofkraan reinigen
•Zie Brandstofkraan reinigen in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Brandstofkraan en brandstoffilter inspecteren
•Verwijder de brandstofkraan van de brandstoftank.

•Controleer de brandstoffilters [A] op scheuren en bescha-
digingen.
Als de brandstoffilters gescheurd of beschadigd zijn, kan
er vuil in de carburateur komen met slechte motorpresta-
ties als gevolg. Vervang de brandstofkraan.

•Controleer of er brandstof uit de brandstofkraan lekt.

• Als de brandstofkraan lekt of in de stand OFF brand-
stof doorlaat, vervang dan de O-ring in de hendel van de
brandstofkraan.

Brandstof inspecteren

WAARSCHUWING
Benzine is zeer ontvlambaar en kan onder bepaalde
omstandigheden explosief zijn. Zet de motor altijd
af en rook niet. Zorg dat de ruimte goed is geven-
tileerd en vermijd vlammen of vonken, inclusief ap-
paratuur met een waakvlam.
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• Zet de brandstofkraan in de stand OFF.

• Plaats een geschikte opvangbak onder de afvoerslang
van de carburateur [A].

• Schroef de aftapplug [B] uit de bodem van de vlotterkamer
en controleer de brandstof op de aanwezigheid van water
of vuil.
Als er water of vuil uitkomt, reinig dan de carburateur, het
brandstoffilter, de brandstofkraan en de brandstoftank.

• Zet de aftapplug stevig vast.
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten klepstelkappen 5,2 0,53

2 Bouten cilinderkop 12 1,2 S, L

3 Moeren cilinderkop 22 2,2 S

4 Bouten houderplaat tuimelaaras 5,2 0,53

5 Bouten nokkenastandwielkap 5,2 0,53

6 Bouten inlaatleiding 5,2 0,53

7 Bouten carburateurhouder 5,2 0,53

8 Borgmoeren klepstelschroef 8,8 0,90

9 Bouten nokkenastandwiel 12 1,2 L

10 Bout nokkenaskettinggeleider 5,2 0,53

11 Schroeven nokkenaskettingplaat 5,2 0,53

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.
R: Vervangingsonderdelen
S: Aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.



4-4 BOVENZIJDE MOTOR
Gedetailleerde illustratie



BOVENZIJDE MOTOR 4-5
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Nokkenas-kettingspannerkapbouten 5,2 0,53

2 Bevestigingsbouten nokkenaskettingspanner 5,2 0,53 L

3 Schroeven uitlaatschild 3,0 0,31

4 Moeren uitlaatpijphouder 16 1,6

5 Bevestigingsbout uitlaatdemper 9,8 1,0

6 Bevestigingsmoer uitlaatdemper 30 3,1

7 Bevestigingsbouten terugslagfilter 8,8 0,90

EO: Motorolie aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Tuimelaar, tuimelaaras
Binnendiameter tuimelaararm 10,000 – 10,015 mm 10,05 mm

Diameter tuimelaaras 9,980 – 9,995 mm 9,95 mm

Nokkenas

Nokhoogte:

Uitlaat 29,054 – 29,168 mm 28,95 mm

Inlaat 29,017 – 29,131 mm 28,92 mm

Cilinderkop

Cilindercompressie (toegestane
bereik (Usable Range)):

Kickstart 700 – 1.098 kPa (7,14 – 11,2 kgf/cm²) bij
5 keer

– – –

Elektrische startmotor 280 – 498 kPa (2,86 – 5,08 kgf/cm²) bij
350 r/min

– – –

Kromheid cilinderkop – – – 0,03 mm

Klep
Klepspeling:

Uitlaat 0,08 – 0,12 mm – – –

Inlaat 0,04 – 0,08 mm – – –

Klepschoteldikte:

Uitlaat 0,8 mm 0,5 mm

Inlaat 0,5 mm 0,25 mm

Klepsteelbuiging TLI 0,01 mm of minder TLI 0,05 mm

Klepsteeldiameter:

Uitlaat 4,462 – 4,472 mm 4,44 mm

Inlaat 4,475 – 4,490 mm 4,46 mm

Klepgeleider binnendiameter:

Uitlaat 4,500 – 4,512 mm 4,58 mm

Inlaat 4,500 – 4,512 mm 4,58 mm

Speling klepgeleider
(wankelmethode):

Uitlaat 0,05 – 0,08 mm 0,19 mm

Inlaat 0,02 – 0,06 mm 0,17 mm

Klepzetelhoek 32°, 45°, 60°, 67,5° – – –

Klepzittingoppervlak:

Buitendiameter:

Uitlaat 19,9 – 20,1 mm – – –

Inlaat 22,9 – 23,1 mm – – –

Breedte:

Uitlaat 0,80 – 1,15 mm – – –

Inlaat 0,80 – 1,15 mm – – –

Klepveer vrije lengte 36,6 mm 35,8 mm

Cilinder, zuiger
Binnendiameter cilinder 52,997 – 53,009 mm 53,10 mm

Zuigerdiameter 52,969 – 52,981 mm 52,82 mm
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Speling zuiger/cilinder 0,010 – 0,022 mm – – –

Overmaat zuiger en ringen +0,50

+1,0

Zuigerveer/groefspeling:

Bovenste 0,020 – 0,060 mm 0,16 mm

Tweede 0,010 – 0,050 mm 0,15 mm

Zuigerveergroefbreedte:

Bovenste 0,81 – 0,83 mm 0,91 mm

Tweede 0,80 – 0,82 mm 0,90 mm

Zuigerveerdikte:

Bovenste 0,77 – 0,79 mm 0,70 mm

Tweede 0,77 – 0,79 mm 0,70 mm

Zuigerveer-slotspeling:

Bovenste 0,10 – 0,20 mm 0,6 mm

Tweede 0,30 – 0,45 mm 0,8 mm

Olie 0,10 – 0,60 mm 0,9 mm

Zuigerpendiameter 12,995 – 13,000 mm 12,96 mm

Diameter zuigerpengat 13,001 – 13,007 mm 13,08 mm

Binnendiameter drijfstangkop 13,003 – 13,014 mm 13,05 mm
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Compressiedrukmeter, 20 kgf/cm²:
57001-221

Klepveercompressor:
57001-241

Zuigerpentrekker:
57001-910

Klepzittingsnijschijf, 45° - 27,5:
57001-1114

Klepzittingsnijschijf, 32° - 25:
57001-1118

Klepzittingsnijschijf, 60° - 30:
57001-1123

Staaf van klepzittingsnijschijfhouder:
57001-1128

Klepveercompressoradapter, 20:
57001-1154

Klepzittingsnijschijf, 45° - 22:
57001-1205

Klepzittingsnijschijf, 32° - 22:
57001-1206
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Klepzittingsnijschijf, 67,5° - 22:
57001-1207

Compressiedrukmeteradapter, M10 × 1,0:
57001-1317

Klepzittingsnijschijfhouder, 4,5:
57001-1330

Klepgeleideras, 4,5:
57001-1331

Klepgeleiderruimer, 4,5:
57001-1333

Vuldopstempel:
57001-1454
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Nokkenaskettingspanner verwijderen

KENNISGEVING

Dat is een type nokkenaskettingspanner zonder te-
rugslag. De drukstang keert niet terug naar zijn oor-
spronkelijke positie nadat deze naar buiten is ge-
duwd om het doorhangen van de nokkenasketting
te meten. Neem alle hieronder opgesomde regels
in acht:
Wanneer u de kettingspanner verwijdert, draai dan
de montagebouten niet geheel uit, maar slechts
halverwege. Het opnieuw aandraaien van de mon-
tagebouten vanuit deze positie zou de kettingspan-
ner en de nokkenasketting kunnen beschadigen.
Nadat de bouten zijn losgedraaid, moet de spanner
worden verwijderd en worden gereset zoals be-
schreven bij “Kettingspanner aanbrengen”. Draai
de nokkenas niet, terwijl de kettingspanner is ver-
wijderd. Dit kan de nokkenastiming veranderen en
de kleppen beschadigen.

•Verwijder de brandstoftank (zie Brandstoftank verwijde-
ren in het hoofdstuk Brandstofsysteem).

• Verwijder de chokeknophouder voor extra ruimte.

• Draai vóór het verwijderen van de spanner de kapbout [A]
los om het demonteren te vereenvoudigen.

• Schroef de bevestigingsbouten [B] los en verwijder de
kettingspanner van de nokkenas [C].

KENNISGEVING

Draai de nokkenas niet, terwijl de kettingspanner is
verwijderd. Dit kan leiden tot een verkeerde nok-
kenastiming en tot beschadiging van de kleppen.
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○Verwijder de kettingspanner van de nokkenas [A] door de
drukstang [B] rechtsom [C] te draaien en in te duwen [D]
met een geschikte schroevendraaier [E].

Installeren van de nokkenaskettingspanner
•Verwijder de afsluitbout van de nokkenaskettingspanner

met de O-ring.

•Houd de drukstang [A] ingedrukt en draai hem rechtsom
[B] met een geschikte schroevendraaier totdat het uit-
steeksel van de stang ongeveer 10 mm uit de spanner
steekt.

KENNISGEVING

Draai de stift tijdens het aanbrengen niet linksom.
Hierdoor kan de stift losraken, waardoor de spanner
niet kan worden aangebracht.

•Houd de stang op zijn plaats met een geschikte houder
[A] en breng de spanner op de cilinder aan.
4 mm [B]
6 mm [C]
15 mm [D]
9,5 mm [E]

OPMERKING
○Om de procedure te vereenvoudigen kunt u een hou-

der gebruiken om te voorkomen dat de stang naar bui-
ten schiet. Een reservekettingspanner (reserveonder-
delen) heeft een houder. De houder kan van staalplaat
van minder dan 1 mm dik worden gemaakt, zoals afge-
beeld.
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•Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef-
draden van de bevestigingsbouten [A] van de spanner en
haal ze aan met het voorgeschreven moment.

Moment - Bevestigingsbouten van nokkenasketting-
spanner: 5,2 Nm (0,53 kgf·m)

•Verwijder de blokkeerplaat [B].

• Zorg dat de O-ring [A] goed op zijn plaats zit en draai de
kapbout [B] aan.

Moment - Bout van nokkenaskettingspannerkap: 5,2
Nm (0,53 kgf·m)

•Breng de brandstoftank aan (zie Brandstoftank aanbren-
gen in het hoofdstuk Brandstofsysteem).
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Nokkenas verwijderen
•Verwijder de tuimelaars (zie Tuimelaar verwijderen)

• Trek de nokkenas [A] naar buiten.

Nokkenas aanbrengen
•Reinig de nokkenas met een oplosmiddel met een hoog

vlampunt.

• Breng schone motorolie aan op alle onderdelen van de
nokkenas.

• Breng de nokkenas aan in de cilinderkop.

• Breng de tuimelaar aan.

• Breng de andere verwijderde onderdelen aan.
○Controleer de klepspeling en stel deze af.

Nokkenas inspecteren
•Controleer de nokkenas visueel op slijtage en beschadi-

ging.
Vervang de nokkenas als deze beschadigd of versleten
is.

•Meet de hoogte [A] van alle nokken.

Nokhoogte
Standaard:

Uitlaat 29,054 – 29,168 mm

Inlaat 29,017 – 29,131 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaat 28,95 mm

Inlaat 28,92 mm

Als de nokken verder dan de onderhoudslimiet versleten
zijn, vervang dan de nokkenas.

KACR uitbouwen
•Verwijderen:

Nokkenastandwielkap
Bouten nokkenastandwiel [A]
Plaat [B]
As [C]
Gewicht [D]

○Verwijder de bouten van het nokkenastandwiel en houd
hierbij de dynamorotor vast met een sleutel.
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KACR inbouwen
•Aanbrengen:

Gewicht [A]

• Breng de as [B] op de getoonde wijze in.
Plaat
Bouten nokkenastandwiel
Nokkenastandwielkap

KACR inspecteren
De KACR (Kawasaki Automatic Compression Release)

opent bij zeer lage toerentallen kortstondig de klep op de
compressieslag. Dit zorgt er voor dat een deel van de com-
pressiedruk kan ontsnappen, waardoor de motor tijdens het
starten gemakkelijker rondgedraaid kan worden.

Als gevolg van de eenvoud van het mechanisme is geen
periodiek onderhoud nodig. Er zijn enkel twee mogelijke
tekenen van problemen met het KACR mechanisme [A]:
tijdens het starten wordt geen compressie vrijgegeven en
tijdens het rijden wordt compressie vrijgegeven.

(1) Als tijdens het starten geen compressie wordt vrijgege-
ven, keert het gewicht niet terug naar de uitgangspositie.

• Verwijder de KACR-unit.

• Inspecteer de veer [A] visueel.
Vervang het gewicht als het beschadigd of vervormd is of
ontbreekt.

• Controleer of de arm van het gewicht [B] heen en weer
beweegt.
Als het gewicht niet soepel beweegt, vervang dan de
KACR-unit. Inspecteer ook de inlaattuimelaar op be-
schadiging en vervang de tuimelaar indien nodig.
[C] Uitgangspositie (compressie wordt vrijgegeven)

(2) Als compressie wordt vrijgegeven terwijl de motor draait,
zwaaien de gewichten niet naar buiten.

• Controleer of de arm van het gewicht [A] heen en weer
beweegt.
Als het gewicht niet soepel beweegt vanuit de ingetrokken
positie, vervang dan de KACR-unit. Inspecteer ook de
inlaattuimelaar op beschadiging en vervang de tuimelaar
indien nodig.
[B] Rijpositie (compressie wordt niet vrijgegeven)
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Nokkenaslager inspecteren
•Controleer ieder nokkenaslager [A] visueel.

Vervang de nokkenas als deze beschadigd is.

•Draai het lager heen en weer om te controleren of het
lager ruw is of klemt.
Als het lager ruw is of klemt, moet de nokkenas worden
vervangen.
Als het geluiden maakt, niet soepel draait of ruwe plekken
heeft, moet de nokkenas worden vervangen.

Nokkenastandwiel uitbouwen
•Verwijderen:

Dynamodeksel (zie Dynamodeksel verwijderen in het
hoofdstuk Elektrisch systeem)
Bouten nokkenastandwielkap [A]
Nokkenastandwielkap [B]

• Verwijder de timinginspectiedop [A] en de moerdop van
de rotor [B].

Speciaal gereedschap -
Vuldopstempel [C]: 57001-1454

•Draai de moer van de dynamorotor linksom en lijn de “T”
markering [A] van de rotor uit met de inkeping [B] op het
dynamodeksel.

• Verwijder de nokkenas-kettingspanner (zie Verwijderen
van de nokkenas-kettingspanner).

• Houd de moer van de dynamorotor vast met een sleutel
zodat de krukas niet kan draaien en verwijder de bouten
van het nokkenastandwiel [A].

• Verwijder de KACR-unit [B] (zie KACR uitbouwen).
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•Verwijder het nokkenastandwiel [A].

• Gebruik geschikt gereedschap [A] om te voorkomen dat
de ketting [B] in het cilinderblok valt.

KENNISGEVING

Trek de nokkenasketting altijd strak als u de krukas
draait met een losse nokkenasketting.
Dit voorkomt het knikken van de ketting op het on-
derste (krukas)tandwiel. Een geknikte ketting kan
zowel de ketting als het tandwiel beschadigen.

Nokkenastandwiel inbouwen
•Plaats de zuiger in de BDP-stand.
○Draai de krukas linksom en lijn de “T” markering [A] van

de rotor uit met de inkeping [B] op het dynamodeksel.

• Trek altijd eerst de nokkenasketting strak voordat u de
krukas gaat draaien.

• Trek de onderkant van de ketting strak en breng het op het
tandwiel aan zodat de markering [A] op het tandwiel zich
op één lijn bevindt met de markering op het uitsteeksel op
het pasvlak van de tandwielkap [B].
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•Breng het tandwiel aan op zijn plaats.
○Draai de nokkenas zo dat de nokken naar beneden wijzen

en houd het tandwiel op zijn plaats om de boutgaten [A]
uit te lijnen.

• Breng het tandwiel [B] aan.

• Breng de KACR-unit aan (zie KACR inbouwen).

•Houd de moer van de dynamorotor vast met een sleutel
om er voor te zorgen dat de krukas niet draait.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef-
draden van de bouten van het nokkenastandwiel.

• Aanhalen:

Moment - Nokkenastandwielbouten : 12 Nm (1,2
kgf·m)

• Installeer de nokkenaskettingspanner (zie Installeren van
de nokkenaskettingspanner).

• Controleer de timing van de nokkenasketting.
○Draai de krukas twee slagen linksom (de krukas bevindt

zich op het BDP) en controleer de timing van de nok-
kenasketting opnieuw.
Als de markering van de timing is uitgelijnd, is de timing
van de nokkenasketting correct.

• Breng vet aan op de O-ring [A] en breng de nokkenas-
tandwielkap [B] aan.

• Aanhalen:

Moment - Bouten nokkenastandwielkap [C]: 5,2 Nm
(0,53 kgf·m)

KENNISGEVING

Als de krukas wordt gedraaid terwijl de timing van
de nokkenas onjuist is, kunnen de kleppen met el-
kaar of met de zuiger in contact komen en worden
verbogen.
Als u tijdens het draaien van de krukas weerstand
voelt, stop dan onmiddellijk en controleer de timing
van de nokkenasketting.

•Breng de andere verwijderde onderdelen aan.

• Aanhalen:

Moment - Timinginspectiedop [A]: 2,4 Nm (0,24 kgf·m)
Moerdop dynamorotor [B]: 2,4 Nm (0,24

kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Vuldopstempel [C]: 57001-1454
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Nokkenasketting verwijderen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen
Nokkenastandwiel (zie Nokkenastandwiel uitbouwen)
Cilinderkop (zie Cilinderkop uitbouwen)
Dynamorotor [A] (zie Dynamorotor verwijderen in het
hoofdstuk Elektrisch systeem)
Schijfspie
Koppelbegrenzer [B]
Tandwiel startmotorkoppeling [C]

• Verwijderen:
Schroef [A]
Nokkenaskettinghouder [B]
Nokkenasketting [C]

Nokkenasketting aanbrengen
•Breng de nokkenasketting aan op de krukas en trek de

ketting omhoog door de nokkenaskettingopening in de ci-
linder.

• Houd de ketting vast.

• Breng de nokkenaskettinghouder aan.

• Aanhalen:

Moment - Schroeven nokkenaskettinghouder [A]: 5,2
Nm (0,53 kgf·m)

•Monteer de andere verwijderde onderdelen (zie de betref-
fende hoofdstukken).

Kettinggeleider op slijtage inspecteren
•Controleer de geleiders visueel.

Vervang de geleider als het rubber is beschadigd.
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Tuimelaar verwijderen
•Verwijderen:

Nokkenastandwiel (zie Nokkenastandwiel uitbouwen)
Bouten klepstelkappen [A]
Klepstelkappen [B]

• Verwijderen:
Bouten aanslag tuimelaaras [A]
Aanslag tuimelaaras [B]

•Houd de tuimelaar [A] vast met uw hand, trek de tuime-
laaras [B] naar buiten en verwijder de tuimelaaras.
○Breng markeringen aan op de tuimelaar zodat de tuime-

laar op de oorspronkelijke plaats kan worden terugge-
plaatst.
○Als u moeite hebt om de as naar buiten te trekken, draai

dan de moer van de cilinderkop [C] los.

Tuimelaar aanbrengen
•Reinig de tuimelaars en tuimelaarassen met een oplos-

middel met een hoog vlampunt.

• Breng schone motorolie aan op de buitenkant van de tui-
melaaras en op de nokken van de tuimelaar.

•Draai de nokkenas zo dat de nokken naar beneden wij-
zen.

• Breng de tuimelaarassen aan in de tuimelaars.

• Breng de aanslag van de tuimelaaras [A] zo aan dat de
uitsteeksels van de tuimelaarassen [B] tegenover elkaar
liggen.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten
van de aanslag van de tuimelaaras [C].

• Aanhalen:

Moment - Bouten aanslag tuimelaaras: 5,2 Nm (0,53
kgf·m)

•Breng het nokkenastandwiel aan.
○Controleer de klepspeling en stel deze af (zie Klepspeling

inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

KENNISGEVING

Let er bij het aanbrengen van de klepstelkappen op
dat de O-ringen niet uit de groeven van de kappen
vallen. Als de O-ring niet goed wordt aangebracht,
kan er olie lekken.
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Tuimelaar en tuimelaaras op slijtage controleren
• Inspecteer het gedeelte op de tuimelaar dat tegen de nok

wrijft visueel.
Vervang de tuimelaar als deze beschadigd of ongelijkma-
tig versleten is.

•Meet de binnendiameter [A] van de tuimelaars met een
cilinderboringmeter.

Binnendiameter tuimelaararm
Standaard: 10,000 – 10,015 mm

Onderhoudslimiet: 10,05 mm

Als de onderhoudslimiet wordt overschreden, moet u de
tuimelaar vervangen.

•Meet de diameter [B] van de tuimelaarassen op de plaats
waar de tuimelaar wordt aangebracht.

Diameter tuimelaaras
Standaard: 9,980 – 9,995 mm

Onderhoudslimiet: 9,95 mm

Als de diameter kleiner is dan de onderhoudslimiet, dan
moet de tuimelaaras worden vervangen.
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Compressiemeting
•Warm de motor goed op.

• Zet de motor af.

• Verwijder de bougie (zie Bougies reinigen en inspecteren
in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Bevestig de compressiemeter en de adapter stevig in het
bougiegat.

Speciaal gereedschap -
Compressiedrukmeter, 20 kgf/cm²: 57001-221

[A]
Compressiedrukmeteradapter, M10 × 1,0: 57001

-1317 [B]

•Draai bij volledig geopende gasklep de motor enkele ma-
len hard rond met de kickstarter totdat de compressieme-
terwaarde niet meer oploopt; de compressie is de hoogst
verkrijgbare meetwaarde.

Cilindercompressie
Bruikbaar gebied: 700 – 1.098 kPa (7,14 – 11,2

kgf/cm²) bij 5 keer

•Draai met behulp van de startmotor de motor rond, met
de gasklep volledig open, tot de compressiemeter niet
verder stijgt; de compressie heeft nu zijn hoogste aflezing
bereikt.

Cilindercompressie
Bruikbaar gebied: 280 – 498 kPa (2,86 – 5,08

kgf/cm²) bij 350 r/min
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De volgende tabel dient te worden geconsulteerd als de verkregen compressieaflezing niet binnen
het bruikbare gebied is.

Storing Diagnose Remedie (Actie)

Koolstofafzetting op de zuiger en in de
verbrandingskamer die waarschijnlijk
is veroorzaakt door een beschadigde
oliekeerring van de klepsteel en/of
beschadigde olieschraapveren van de
zuiger (witte uitlaatrook kan hierop wijzen).

Verwijder de koolaanslag
en vervang beschadigde
onderdelen indien
noodzakelijk.

Onjuiste dikte van cilinderkoppakking,
cilindervoetpakking.

Vervang de pakking door een
standaardonderdeel.

Beschadigde KACR-veer. Vervang de veer.

Cilindercompressie
is hoger dan het
bruikbare gebied

Het KACR-gewicht beweegt niet soepel. Vervang de KACR-unit.

Gaslekkage rond de cilinderkop. Vervang de beschadigde
pakking en controleer de
cilinderkop op kromtrekken.

Klepzitting in slechte staat.
Repareer het, indien
noodzakelijk.

Onjuiste klepspeling. Stel de klepspeling af.

Onjuiste zuiger/cilinderspeling. Vervang de zuiger en/of
cilinder.

Vastgelopen zuiger. Inspecteer de cilinder
en cilindervoering en
vervang/repareer de cilinder
en/of zuiger indien nodig.

Slechte conditie van de zuigerveer en/of
zuigerveergroeven.

Vervang de zuiger en/of de
zuigerveerringen.

Cilindercompressie is
lager dan het bruikbare
gebied

Het KACR-gewicht beweegt niet soepel. Vervang de KACR-unit.

• Verwijder de compressiemeter en de adapter en breng de
bougie aan.

Moment - Bougie: 13 Nm (1,3 kgf·m)

Cilinderkop verwijderen
•Verwijderen:

Uitlaatdemper (zie Uitlaatdemper verwijderen)
Olieleiding (zie Olieleiding verwijderen in het hoofdstuk
Motorsmeersysteem).
Bougiedop [A]
Bouten inlaatleiding [B]
Isolator
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•Verwijderen:
Nokkenastandwiel (zie Nokkenastandwiel uitbouwen)
Klem [A] (KLX110D-modellen)

• Verwijder de bouten van de cilinderkop [B] eerst, verwijder
dan de moeren [C] en verwijder de cilinderkop [D].

Cilinderkop aanbrengen
•Controleer of de twee paspennen [A] op hun plaats zitten

op de cilinder.

• Breng een nieuwe cilinderkoppakking [B] aan.

• Plaats de cilinderkop op het cilinderblok met een schroe-
vendraaier of ijzerdraad om te voorkomen dat de ketting
in het cilinderblok valt.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten
van de cilinderkop.

• Zet de moeren en bouten van de cilinderkop vast met de
aangegeven aanhaalvolgorde.
○De moer van de cilinderkop [A] is voorzien van een pak-

king.

Eerste koppel -
Bouten cilinderkop: 5,9 Nm (0,60 kgf·m)
Moeren cilinderkop: 13 Nm (1,3 kgf·m)

Eindkoppel -
Bouten cilinderkop: 12 Nm (1,2 kgf·m)
Moeren cilinderkop: 22 Nm (2,2 kgf·m)

•Breng het nokkenastandwiel aan (zie Nokkenastandwiel
inbouwen).

•Monteer de andere verwijderde onderdelen (zie de betref-
fende hoofdstukken).

Cilinderkop reinigen
•Schraap eventueel koolstof van de kop af en reinig de kop

met een oplosmiddel met een hoog vlampunt.
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Kromheid cilinderkop controleren
• Leg een rechte liniaal over de onderzijde van de cilinder-

kop op diverse posities.

• Gebruik een voelermaat [A] om de ruimte tussen de liniaal
[B] en de cilinderkop te meten.

Kromheid cilinderkop
Standaard: – – –

Onderhoudslimiet: 0,03 mm

Als de cilinderkop krommer is dan de limiet, vervang de
kop dan.
Als de cilinderkop minder krom is dan de limiet, repareer
de kop dan door deze heen en weer te schuiven over
schuurpapier geplaatst op een plat vlak (eerst Nr. 200,
dan Nr. 400).
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Klepspeling inspecteren
•Zie Klepspeling inspecteren in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Klepspeling afstellen
•Zie Klepspeling afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Kleppen verwijderen
•Verwijderen:

Cilinderkop (zie Cilinderkop uitbouwen)
Nokkenas (zie Nokkenas uitbouwen)

•Duw met de klepveercompressor de klepveerhouder naar
beneden en verwijder tegelijkertijd de gespleten borgring.

Speciaal gereedschap -
Klepveercompressor: 57001-241 [A]
Klepveercompressoradapter, 20: 57001-1154

[B]

•Verwijder het gereedschap en verwijder vervolgens de
veerhouder, de veer en de veerzitting.

•Duw de klep naar buiten.

• Trek de oliekeerring van de klepsteel af.

Kleppen aanbrengen
•Vervang de oliekeerring van de klepsteel [A].

• Duw een nieuwe oliekeerring op de klepsteel.
Wanneer een nieuwe klep moet worden gebruikt, contro-
leer dan de speling tussen de klep en de geleider.
Bij te veel speling moet een nieuwe klepgeleider worden
aangebracht.

•Controleer de veerzitting [B].

• Breng een dunne laag molybdeendisulfide-vet aan op de
klepsteel [C].

• Breng de veer [D] met het gesloten spiraaluiteinde [E]
naar beneden aan en de wit gelakte zijden omhoog.

• Breng de veerhouder [F] aan, duw deze naar beneden
met de klepveercompressor en plaats de gespleten bor-
gringen [G].

• Als u er zeker van bent dat de gespleten borgringen en
de klepsteel goed bevestigd zijn, kunt u het gereedschap
verwijderen.

• Aanbrengen:
Nokkenas (zie Nokkenas aanbrengen)
Tuimelaar en tuimelaaras (zie Tuimelaar aanbrengen)
Cilinderkop (zie Cilinderkop aanbrengen)

○Controleer de klepspeling en stel deze zo nodig af.
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Klepgeleider verwijderen
•Verwijderen:

Klep (Kleppen verwijderen)
Oliekeerring klepsteel

• Verhit het gedeelte rondom de klepgeleider tot 120 –
150°C.

KENNISGEVING

Verwarm de cilinderkop niet met een brander. Hier-
door trekt de cilinderkop krom. Dompel de cilinder-
kop onder in olie en verwarm de olie.

• Tik zachtjes met een hamer op de spindel [A] van de klep-
geleider om de geleider te verwijderen uit de bovenkant
van de kop.

Speciaal gereedschap -
Klepgeleideras, 4,5: 57001-1331

Klepgeleider aanbrengen
○Klepgeleiders zijn identiek.

• Breng motorolie aan op de buitenoppervlakken van de
klepgeleider voor installatie.

• Verhit het gedeelte rond het klepgeleidergat tot ongeveer
120 – 150°C.

KENNISGEVING

Verwarm de cilinderkop niet met een brander. Hier-
door trekt de cilinderkop krom. Dompel de cilinder-
kop onder in olie en verwarm de olie.

•Duw de klepgeleider naar binnen via de bovenkant van de
cilinderkop totdat de borgveer de geleider tegenhoudt.

• Laat de cilinderkop afkoelen.

• Ruim de klepgeleider met een klepgeleiderruimer [A], ook
als de oude geleider opnieuw wordt gebruikt.

Speciaal gereedschap -
Klepgeleiderruimer, 4,5: 57001-1333
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Klepzetel inspecteren
•Verwijder de klep (zie Kleppen verwijderen).

•Controleer het oppervlak van de klepzitting [A] tussen de
klep [B] en de klepzitting [C].
○Meet de buitendiameter [D] van het zittingpatroon op de

klepzitting.
Als de buitendiameter te groot of te klein is, repareer dan
de zetel (zie repareren van de klepzetel).

Buitendiameter van klepzittingoppervlak
Standaard:

Uitlaat 19,9 – 20,1 mm

Inlaat 22,9 – 23,1 mm

OPMERKING
○De klepsteel en de klepgeleider moeten in goede staat

verkeren om deze controle te kunnen uitvoeren.

Als het patroon van de klepzitting onjuist is, moet de zit-
ting worden gerepareerd.

•Controleer de breedte van het zittingoppervlak van de
klepzitting.
○Meet de zittingbreedte [E] van het deel waar geen kool-

aanslag zit (witte gedeelte) van de klepzitting met een
schuifmaat.
Goed [F]

Als de breedte te groot is [G], te klein [H] of ongelijk [J],
repareer dan de zetel (zie Klepzetel repareren).

Breedte van klepzitting
Standaard:

Uitlaat 0,80 – 1,15 mm

Inlaat 0,80 – 1,15 mm



4-28 BOVENZIJDE MOTOR
Kleppen

Klepzetel repareren
•Repareer de klepzitting met de klepzittingsnijschijven.

Speciaal gereedschap -
Klepzittingsnijschijfhouder, 4,5: 57001-1330
Staaf van klepzittingsnijschijfhouder: 57001

-1128

Inlaat
Speciaal gereedschap -

Klepzittingsnijschijf, 45° - 27,5: 57001-1114
Klepzittingsnijschijf, 32° - 25: 57001-1118
Klepzittingsnijschijf, 60° - 30: 57001-1123

Uitlaat
Speciaal gereedschap -

Klepzittingsnijschijf, 32° - 22: 57001-1206
Klepzittingsnijschijf, 45° - 22: 57001-1205
Klepzittingsnijschijf, 67,5° - 22: 57001-1207

Als er geen instructies van de fabrikant aanwezig zijn,
gebruik dan de volgende procedure.

Waarschuwingen voor het gebruik van de klepzit-
tingsnijschijf
1. Deze klepzetelfrees is ontworpen om de klep voor re-

paratie te schuren. Daarom mag de snijschijf niet voor
andere doeleinden worden gebruikt dan voor reparatie
van de zitting.

2. Laat de klepzetelfrees niet vallen of ergens tegenaan
stoten, daar anders de diamanten deeltjes er af kunnen
vallen.

3. Vergeet niet motorolie aan te brengen op de klepze-
telfrees voor u het zeteloppervlak schuurt. Verwijder alle
aanklevende deeltjes van de frees met wasolie.

OPMERKING
○Gebruik geen draadborstel om de metaaldeeltjes van

de frees te verwijderen. Daardoor worden de diamant-
deeltjes er af geborsteld.

4. Zet de klepzetelfreeshouder in positie en bedien de frees
met de hand. Oefen niet al teveel kracht uit op het dia-
mantgedeelte.

OPMERKING
○Breng voor het schuren motorolie aan op de frees en

was tijdens de operatie alle afgeschuurde deeltjes die
aan de frees kleven af met wasolie.

5. Was de snijschijf na gebruik met wasolie en breng vóór
het opbergen een dunne laag motorolie op de snijschijf
aan.
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Op de snijschijf gestanste markeringen
De markeringen die op de achterzijde van de frees ge-

stand zijn [A] vertegenwoordigen het volgende.
60° ........................... Snijhoek [B]
30 .......................... Buitendiameter van de frees [C]

Werkprocedures

•Reinig het zetelgebied nauwkeurig.

• Breng een laagje blauw krijt aan op de zetel.

•Monteer een snijschijf van 45° [A] in de houder [B] en
schuif deze in de klepgeleider.

•Druk licht op de hendel [C] en draai deze naar rechts of
naar links. Schuur het zittingoppervlak niet verder dan tot
het glad is.

KENNISGEVING

Schuur de zitting niet teveel. Te diep schuren ver-
laagt de klepspeling, doordat de klep in de kop zakt.
Als de klep te ver in de kop zakt, wordt het onmoge-
lijk om de speling af te stellen en moet de cilinder-
kop worden vervangen.

○De vorm van het klepzittinggedeelte is als volgt:
Grotere breedte [A] door bewerken met een 45° frees
Schuurvolume [B] door 32° frees
32° [C]
Juiste breedte [D]
Schuurvolume [E] door 60° frees
60° [F]

•Meet de buitendiameter van het zeteloppervlak met een
schuifmaat.
Als de buitendiameter van het zeteloppervlak te klein is,
herhaal dan 45° schuren [A] tot de diameter binnen het
gespecificeerde gebied is.
Oorspronkelijk zeteloppervlak [B]

OPMERKING
○Verwijder alle putten en plekken van het 45° schuurop-

pervlak.
○Na schuren met de 45° frees, breng een dunne laag

blauw krijt aan op het zeteloppervlak. Hierdoor is het
zittingoppervlak beter zichtbaar en wordt de 32° en 60°
schuuroperatie vereenvoudigd.
○Wanneer de klepgeleider is vervangen, verzeker u er

dan van dat u met een 45° frees schuurt voor centrering
en goed contact.
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Als de buitenste diameter van het zittingoppervlak te groot
is, voer dan de 32° slijpbewerking uit die hieronder wordt
beschreven.
Als de buitenste diameter [A] van het zittingoppervlak bin-
nen het voorgeschreven bereik valt, meet dan de zitting-
breedte zoals hieronder wordt beschreven.

• Schuur de zetel met een 32° hoek [B] tot de buitendiame-
ter van de zetel binnen het gespecificeerde gebied is.
○Monteer een 32° frees in de houder en schuif deze in de

klepgeleider om 32° te schuren.
○Draai de houder één slag per keer, terwijl u zeer licht

drukt. Controleer de zetel na iedere slag.

KENNISGEVING

De 32° frees verwijdert het materiaal zeer snel. Con-
troleer de buitendiameter van de zetel vaak om te
diep schuren te voorkomen.

○Ga na het 32° schuren, terug naar de stap hiervoor, me-
ting van de buitendiameter.

• Om de zittingbreedte te meten, gebruikt u een schuifmaat
voor het meten van de 45° hoek van de zitting op verschil-
lende plaatsen rond de zitting.
Als de zetelbreedte te smal is, herhaal dan 45° schuren
tot de zetel iets te breed is, en ga dan terug naar de meting
van de buitendiameter van de zetel in de stap hiervoor.

Als de zitting te breed is, voer dan 60° [A] schuren uit
zoals hieronder beschreven.
Als de zitting binnen het gespecificeerde bereik is, slijp
dan de klep in op de zitting zoals hieronder beschreven.

• Schuur de zitting op een hoek van 60° tot de zitting-
breedte binnen het gespecificeerde bereik is.
○Monteer een 60° frees in de houder en schuif deze in de

klepgeleider om 60° te schuren.
○Draai de houder en druk deze licht naar beneden.
○Ga na het 60° schuren terug naar de voorgaande stap om

de zittingbreedte te meten.
Juiste breedte [B]
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•Slijp de klep in de klepzitting met een klepslijper als de
zittingbreedte en de buitendiameter binnen het hierboven
genoemde bereik liggen.
○Breng een beetje grove schuurpasta op het oppervlak van

de klep aan op een aantal plaatsen rond de kop van de
klep.
○Draai de klep tegen de zetel tot de schuurpasta een glad

op elkaar afgestemd oppervlak op zowel de zetel als de
klep produceert.
○Herhaal het proces met een fijne schuurpasta.

[A] Klepslijper
[B] Klepzitting
[C] Klep

•Het zittinggebied moet gemarkeerd zijn in het midden van
het klepoppervlak.
Als het zittinggedeelte zich niet op de juiste plaats op de
klep bevindt, controleer dan of de klep het juiste onder-
deel is. Als dit het geval is, dan is de klep mogelijk teveel
afgeslepen; vervang de klep dan.

• Verzeker u ervan dat u alle schuurpasta verwijderd hebt
voor u de kleppen weer gaat monteren.

•Wanneer de motor is gemonteerd, zorg dan dat de
klepspeling wordt afgesteld (zie Klepspeling afstellen in
het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Dikte van klepkop inspecteren
•Meet de dikte van de klepkop.

Klepschoteldikte [A]
Standaard:

Uitlaatklep 0,8 mm

Inlaatklep 0,5 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaatklep 0,5 mm

Inlaatklep 0,25 mm

Als de gemeten waarde lager is dan de onderhoudslimiet
vervang dan de klep.

Klepsteelbuiging inspecteren
•Ondersteun de klep aan weerskanten van het rechte

steelgedeelte en plaats de meetklok tegen het midden
van de steel.

• Draai de klep en lees het verschil af op de meetklok [A].

Klepsteelbuiging
Standaard: TLI 0,01 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,05 mm

Als de gemeten waarde de onderhoudslimiet overschrijdt,
vervang dan de klep.
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Klepsteeldiameter inspecteren
•Meet de diameter van de klepsteel.

Klepsteeldiameter [A]
Standaard:

Uitlaatklep 4,462 – 4,472 mm

Inlaatklep 4,475 – 4,490 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaatklep 4,44 mm

Inlaatklep 4,46 mm

Vervang de klep als de steel onder de onderhoudslimiet
is versleten.

Binnendiameter van klepgeleider inspecteren
Als u een klein boorkaliber en een micrometer hebt, meet

u de klepspeling als volgt.

•Meet de binnendiameter [A] van de klepgeleider. Omdat
de geleider onregelmatig slijt, moet de diameter op vier
plaatsen langs de lengte van de geleider worden geme-
ten.

Binnendiameter klepgeleider
Standaard:

Uitlaat 4,500 – 4,512 mm

Inlaat 4,500 – 4,512 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaat 4,58 mm

Inlaat 4,58 mm

Als een meting de onderhoudslimiet overschrijdt, moet de
klepgeleider worden vervangen.

Meting van speling tussen klep en geleider
Als er geen klein boorkaliber beschikbaar is, inspecteer

dan de slijtage van de klepgeleider door de speling tussen
klep en klepgeleider te meten met de wankelmethode zoals
hieronder getoond.

• Steek een nieuwe klep [A] in de klepgeleider [B] en zet
een meetklok loodrecht tegen de steel, zo dicht mogelijk
bij het pasvlak van de cilinderkop.

• Beweeg de steel heen en weer [C] om de speling tussen
klep en klepgeleider te meten.

Klep/klepgeleiderspeling (wankelmethode)
Standaard:

Uitlaat 0,05 – 0,08 mm

Inlaat 0,02 – 0,06 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaat 0,19 mm

Inlaat 0,17 mm
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•Herhaal de meting in een richting haaks op de eerste me-
ting.
Als de aflezing groter is dan de limiet, vervang dan de
geleider.

OPMERKING
○De aflezing is niet de exacte speling tussen de klep en

de klepgeleider, omdat het meetpunt boven de geleider
ligt.
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Verwijderen van de cilinders
•Verwijderen:

Cilinderkop (zie Cilinderkop uitbouwen)
Onderste kettinggeleider nokkenas [A]

• Tik zachtjes met een kunststof hamer tegen de cilinder [B]
om deze te scheiden van het carter.

• Verwijder de voetpakking van de cilinder.

Cilinder installatie

OPMERKING
○Als het cilinderblok wordt vervangen dan moet de spe-

ling tussen de zuiger en de cilinder worden gecontro-
leerd aan de hand van de opgegeven waarde.

•Breng een nieuwe cilindervoetpakking [A] aan en contro-
leer of de twee paspennen [B] goed in het carter zijn aan-
gebracht.

• Trek de ketting van de nokkenas strak zodat u er niet
tegen aan slaat en stel met een sleutel op de krukas de
zuiger in op het ODP.

•Plaats de opening van de zuigerveer als volgt.
Bovenste zuigerveer [A]
Tweede zuigerveer [B]
Bovenste olieschraapveer [C]
Expanderveer olieschraapveren [D]
Onderste olieschraapveer [E]
30 – 90° [F]

• Breng motorolie aan op de zuigerveren en op het binnen-
oppervlak van de cilinder.

• Trek de nokkenasketting omhoog via de cilinder en plaats
een schroevendraaier om te voorkomen dat de ketting
terugvalt in de motor.

• Plaats de bovenste nokkenaskettinggeleider in de cilin-
derblokken.

• Plaats de onderkant van de cilinder over de zuigerveren
waarbij u de de tegenoverliggende zijden van de veren
naar binnen duwt, indien nodig. Zorg ervoor dat de veren
niet van hun plaats glijden.

• Breng de onderste nokkenaskettinggeleider [A] helemaal
naar beneden aan.

• Breng de cilinderkop aan (zie Cilinderkop aanbrengen).
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Zuigers verwijderen
•Verwijder de cilinder (verwijderen van de cilinder).

•Wikkel een schone doek om de onderkant van de zuiger.

• Verwijder de borgveer [B] met een tang [A].

• Verwijder de zuiger door op de pen te duwen en de zuiger
eruit te trekken. Gebruik de zuigerpentrekker [A] als de
pen erg vast zit.

Speciaal gereedschap -
Zuigerpentrekker: 57001-910

•Verwijder de zuigerveren [A]. Spreid voorzichtig de veero-
pening met uw duimen en duw dan de tegenoverliggende
zijde van de veer naar boven om deze te verwijderen.

Zuigers aanbrengen

OPMERKING
○De olieschraapveren hebben geen “boven-” of “onder-

kant”.

•Plaats de expanderveer van de olieschraapveren [A] in de
onderste zuigerveergroef zodat de uiteinden [B] samen-
komen, maar niet overlappen.

• Plaats de stalen olieschraapveren, een boven en een on-
der de expanderveer.
○Druk de schraapveer uit elkaar met uw duimen, maar net

ver genoeg om de schraapveer over de zuiger te schui-
ven.
○Laat de schraapveer los in de onderste zuigerveergroef.
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•Verwissel de bovenste en de tweede veer niet.

• Breng de bovenste veer [A] zodanig aan dat de “O” mar-
kering [B] naar boven wijst.

• Breng de tweede veer [C] zodanig aan dat de “N” marke-
ring [D] naar boven wijst.

OPMERKING
○Als een nieuwe zuiger wordt gebruikt, controleer dan

de speling tussen de zuiger en de cilinder (zie Speling
zuiger/cilinder inspecteren) en gebruik nieuwe zuiger-
veren.

•Breng de zuiger zo aan dat de “EX” markering [A] op de
zuiger naar de uitlaatzijde wijst.

• Breng een nieuwe zuigerborgveer in de zijkant van de
zuiger aan zodat de veeropening [A] niet samenvalt met
de gleuf [B] van het zuigerpengat.
○Bij het aanbrengen van de zuigerborgveer, de veer alleen

zover als nodig voor de montage indrukken.

KENNISGEVING

Gebruik de borgveren niet opnieuw, daar verwijde-
ren de borgpennen deformeert en verzwakt. Zij zou-
den eruit kunnen vallen en de cilinderwand bescha-
digen.

Binnendiameter van cilinder meten
•Aangezien de cilinderslijtage in verschillende rich-

tingen varieert, moet een zijkant-tot-zijkant en een
voor-tot-achter meting worden uitgevoerd op elk van de
drie plaatsen (zes metingen in totaal) zoals getoond in
de afbeelding.
Als een meting van de cilinderbinnendiameter de on-
derhoudslimiet overschrijdt, dan moet de cilinder tot
een overmaat worden uitgeboord en vervolgens worden
gehoond.

Binnendiameter cilinder
Standaard: 52,997 – 53,009 mm en minder

dan 0,01 mm verschil tussen
twee afzonderlijke metingen.

Onderhoudslimiet: 53,10 mm of 0,05 mm verschil
tussen twee afzonderlijke
metingen.

10 mm [A]
60 mm [B]
20 mm [C]
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Zuigerslijtage controleren
•Meet de buitendiameter [A] van de zuiger 3,8 mm [B]

vanaf de onderkant naar de bovenkant van de zuiger in
een rechte hoek ten opzichte van de zuigerpenrichting.

Zuigerdiameter
Standaard: 52,969 – 52,981 mm

Onderhoudslimiet: 52,82 mm

OPMERKING
○Abnormale slijtage zoals een duidelijk diagonaal pa-

troon over de zuigermantel kan wijzen op een gebogen
drijfstang of krukas.

Speling zuiger/cilinder controleren
De nauwkeurigste wijze voor het verkrijgen van de zui-

gerspeling is een afzonderlijke diametermeting te maken
van de zuiger en van de cilinder en dan het verschil tussen
de twee waarden te berekenen. Meet de zuigerdiameter
zoals juist beschreven en meet de cilinderdiameter hele-
maal onder in de cilinder.

Speling zuiger/cilinder
Standaard: 0,010 – 0,022 mm

OPMERKING
○Nadat de zuiger of cilinder is vervangen, moet de mo-

torfiets opnieuw worden ingereden, net als een nieuwe
motorfiets.

Cilinder slijpen en uithonen
Let op het volgende wanneer de cilinder wordt geslepen

en uitgehoond:
○Er zijn twee formaten overmaatzuigers beschikbaar. Voor

overmaatzuigers zijn ook overmaatse zuigerveren nodig.

Overmaatzuigers en zuigerveren
0,50 mm Overmaat

1,0 mm Overmaat

○Meet vóór het uitboren van een cilinder [A] eerst de exacte
diameter van de overmaatzuiger en bepaal vervolgens de
nieuwe boringdiameter aan de hand van de standaard
speling in het gedeelte Specificaties. Moet de cilinder
echter zover uitgeboord worden dat de binnendiameter
meer dan 1,0 mm toeneemt, dan moet het cilinderblok
worden vervangen.
○De binnendiameter van de cilinder mag op geen enkel

punt meer dan 0,01 mm variëren.
○Wees voorzichtig met metingen direct na het slijpen om-

dat de hitte van invloed is op de boringdiameter.
○Bij een opnieuw uitgeboorde cilinder en een overmaat-

zuiger is de onderhoudslimiet van de cilinder gelijk aan de
nieuwe boringdiameter plus 0,1 mm; de onderhoudslimiet
van de zuiger is de oorspronkelijke diameter van de over-
maatzuiger min 0,20 mm. Is de exacte boringdiameter
na het slijpen onbekend, dan kunt deze ruwweg bepalen
door de diameter aan de voet van de cilinder te meten.
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Zuigerveerslot inspecteren
•Plaats de zuigerveer [A] in de cilinder, en gebruik de zui-

ger om de veer precies recht in de cilinder te krijgen. Zet
de veer dicht bij de onderkant van de cilinder, waar de ci-
linderslijtage laag is.

•Meet de opening [B] tussen de einden van de veer met
een voelermaat.

Zuigerveerslot
Standaard:

Bovenste 0,10 – 0,20 mm

Tweede 0,30 – 0,45 mm

Olie 0,10 – 0,60 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,6 mm

Tweede 0,8 mm

Olie 0,9 mm

Zuigerveer, zuigerveergroef inspecteren
•Controleer de zuigerveren en de zuigerveergroeven visu-

eel.
Als de veren onregelmatig zijn versleten of beschadigd
dan moeten ze worden vervangen.
Als de zuigerveergroeven onregelmatig zijn versleten of
beschadigd dan moet de zuiger worden vervangen en
worden uitgerust met nieuwe veren.

•Controleer op ongelijke groefslijtage bij inspectie van de
zitting van de veer.
De veren moeten perfect parallel aan de groefvlakken
passen. Zo niet dan moet de zuiger worden vervangen.

• Voer met de zuigerveren in hun groeven enkele metingen
uit met een voelermaat [A] om de zuigerveer/groefspeling
te bepalen.



4-40 BOVENZIJDE MOTOR
Cilinder, zuiger

Speling tussen zuigerveer en groef
Standaard:

Bovenste 0,020 – 0,060 mm

Tweede 0,010 – 0,050 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,16 mm

Tweede 0,15 mm

Zuigerveerdikte
Standaard:

Bovenste 0,77 – 0,79 mm

Tweede 0,77 – 0,79 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,70 mm

Tweede 0,70 mm

Breedte van de zuigerveergroef
Standaard:

Bovenste 0,81 – 0,83 mm

Tweede 0,80 – 0,82 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,91 mm

Tweede 0,90 mm

Als de speling de onderhoudslimiet overschrijdt, verwijder
dan de zuigerveren en meet de dikte van de zuigerveren
en de breedte van de veergroeven. Als de veer door de
slijtage onder de onderhoudslimiet ligt, vervang dan de
veer en als de groefbreedte de onderhoudslimiet over-
schrijdt, vervang dan de zuiger.

OPMERKING
○Deze tabellen zijn van toepassing op zowel overmaat-

zuigers en -ringen als op standaard zuigers en ringen.

Slijtage zuiger, zuigerpen en drijfstang controleren
•Controleer visueel of de borgveren [A] op hun plaats zit-

ten.
Als de borgveer slap aanvoelt of vervormd is, vervang
deze dan. Als het pengat overmatige slijtage vertoont,
vervang dan de zuiger.

• Controleer visueel de opening van de zuigerpen en de
opening van de drijfstangkop.
Als de opening van de zuigerpen onregelmatig is versle-
ten dan moet de zuiger worden vervangen.
Als de opening van de drijfstangkop onregelmatig is ver-
sleten dan moet de drijfstang of de krukas worden ver-
vangen.

• Controleer visueel de buitenkant van de zuigerpen [B].
Als de pen is verkleurd of oneffen is, dan moet de pen
worden vervangen.
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Zuiger, zuigerpen en drijfstang inspecteren
•Meet de binnendiameter van beide zuigerpenopeningen

in de zuiger.

Binnendiameter van zuigerpenopening [A]
Standaard: 13,001 – 13,007 mm

Onderhoudslimiet: 13,08 mm

Als een diameter van het zuigerpengat groter is dan de
onderhoudslimiet, vervang dan de zuiger.

•Meet de diameter van de zuigerpen.

Zuigerpendiameter [B]
Standaard: 12,995 – 13,000 mm

Onderhoudslimiet: 12,96 mm

Als de zuigerpendiameter op enig punt kleiner is dan de
onderhoudslimiet, vervang dan de zuigerpen.

Meet de binnendiameter [A] van de de drijfstangkop.

Binnendiameter drijfstangkop
Standaard: 13,003 – 13,014 mm

Onderhoudslimiet: 13,05 mm

Als de diameter de onderhoudslimiet overschrijdt, ver-
vang dan de drijfstang.
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Uitlaatdemper verwijderen
•Verwijderen:

Rechter zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)
Schroef [A]
Uitlaatpijpafdekkingen [B]

• Draai de moeren van de uitlaatpijphouder [A] los.

• Verwijder de bevestigingsmoer [A] en de bout [B] van de
uitlaatdemper.

• Verwijder de complete uitlaatdemper [A] achterwaarts.
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Demper aanbrengen
•Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van

uitbouwen; let daarbij op het volgende.

• Vervang de pakking door een nieuw exemplaar.

• Aanhalen:

Moment - Moeren uitlaatpijphouder: 16 Nm (1,6
kgf·m)

○Draai de bevestigingsbout [A] en de moer [B] van de uit-
laatdemper tijdens de volgende procedure aan.

• Breng de bevestigingsbout van de uitlaatdemper aan op
het frame [C] en haal de bout aan met het voorgeschreven
aanhaalmoment.

Moment - Bevestigingsbout demper: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Breng de uitlaatdemper [D] aan en haal de moer aan met
het voorgeschreven aanhaalmoment.

Moment - Bevestigingsmoer uitlaatdemper: 30 Nm
(3,1 kgf·m)

•Draai de moer los en haal de moer dan opnieuw aan met
het voorgeschreven aanhaalmoment.

• Laat de motor goed warmdraaien, wacht totdat de motor
is afgekoeld en draai alle bouten en moeren opnieuw aan.

Terugslagfilter reinigen
•Zie Terugslagfilter reinigen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Gedetailleerde illustratie

KLX110C-modellen



KOPPELING 5-3
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten koppelingsdeksel 8,8 0,9

2 Schroeven borgplaat oliekeerring 2,9 0,3 L

3 Moer primaire koppelingsnaaf 72 7,3

4 Bouten koppelingsveer 5,0 0,51

5 Moer secundaire koppelingsnaaf 72 7,3

6 Borgmoer stelschroef koppeling 19 1,9

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Gedetailleerde illustratie

KLX110D-modellen
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten koppelingsdeksel 8,8 0,9

2 Moer koppelingsnaaf 72 7,3

3 Moer primair tandwiel 72 7,3

CL: Kabelsmeermiddel aanbrengen.
EO: Motorolie aanbrengen.

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Koppeling (KLX110C)

Primaire koppeling:

Binnendiameter primair
koppelingshuis

104,0 – 104,2 mm 104,5 mm

Groefdiepte primaire
koppelingsschoen

1,0 mm 0,5 mm

Secundaire koppeling:

Dikte van frictieplaten 3,1 – 3,3 mm 3,0 mm

Vervorming voeringslamellen
en stalen lamellen

0,2 mm of minder 0,3 mm

Vrije lengte koppelingsveer 19,1 mm 18,0 mm

Koppeling (KLX110D)

Speling koppelingshendel 2 – 3 mm – – –

Dikte van frictieplaten 3,12 – 3,28 mm 3,0 mm

Vervorming frictieplaten en
stalen platen

0,15 mm of minder 0,3 mm

Vrije lengte van koppelingsveer 22,04 mm 20,4 mm
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Speciaal gereedschap

Lagermontagegereedschapset:
57001-1129

Koppelingshouder 1:
57001-1507

Koppelingshouder 2:
57001-1508

Tandwielhouder:
57001-1602
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Koppelingshendel en -kabel (KLX110D)

Vanwege de slijtage aan de frictieplaten en rek in de kop-
pelingskabel na een lange gebruiksperiode moet de koppe-
ling worden afgesteld in overeenstemming met het Schema
periodiek onderhoud.

WAARSCHUWING
De motor en het uitlaatsysteem worden bij normaal
gebruik uiterst heet en kunnen ernstige brandwon-
den veroorzaken. Raak nooit de motor of de uitlaat-
pijp tijdens het afstellen van de koppeling aan.

Inspectie van de vrije slag koppelingshendel
• Zie Vrije slag koppelingshendel controleren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Aanpassing vrije slag koppelingshendel
• Zie Vrije slag koppelingshendel afstellen in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Koppelingskabel verwijderen
•Duw het afdichtrubber [A] omhoog.

• Draai de borgmoer [B] los en schroef de stelinrichting [C]
naar binnen.

• Lijn de gleuven [D] in de koppelingshendel, de borgmoer
en de stelinrichting uit en maak de kabel los van de hen-
del.

• Draai de stelmoeren [A] geheel terug.

• Verwijder het uiteinde van de binnenkabel van de kop-
peling [B] uit de ontkoppelingshendel [C] en verwijder de
koppelingskabel uit de koppelingskabelhouder [D].

• Trek de koppelingskabel uit het frame.

Koppelingskabel aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

•Geleid de koppelingskabel correct (zie kabel-, draad- en
slanggeleidingsectie in het hoofdstuk Appendix).

• Stel de speling van de koppelingshendel af (zie Speling
koppelingshendel afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-
derhoud).



KOPPELING 5-9
Koppelingshendel en -kabel (KLX110D)

Koppelingskabel smeren en inspecteren
•Smeer de kabel elke keer nadat deze is verwijderd en in

overeenstemming met het Schema periodiek onderhoud
(zie Algemene smering in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).

• Breng een dun laagje vet aan op de bovenste kabeluit-
einden.

•Gebruik de smeerinrichting onder druk voor het smeren
van de kabel.
○Wanneer de kabel aan beide uiteinden is losgemaakt,

moet de kabel vrij in de buitenkabel kunnen bewegen.
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Verwijderen van het koppelingsdeksel
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder het kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal verwij-
deren in het hoofdstuk Krukas/transmissie).
○Voor het demonteren van het koppelingsdeksel moet

eerst de borgmoer van de stelinrichting van de koppeling
[A] worden losgedraaid.

• Draai de bouten van de voetsteunbeugel los voor extra
speling.

• Verwijderen:
Terugtrekveer rempedaal [B] (bovenkant)
Bouten koppelingsdeksel [C]
Koppelingshuis [D]

Installatie van het koppelingsdeksel
•Blaas perslucht in het oliekanaal [A] in het koppelingsdek-

sel.

• Breng de paspennen [A] aan.

• Breng een nieuwe pakking aan.

• Breng vet aan op de lip van de oliekeerring van de
kickstartas.

• Breng het koppelingsdeksel aan en zorg dat de ontkoppe-
lingsnok [B] en de ontkoppelingskogel [C] er niet uit val-
len.

Moment - Bouten koppelingsdeksel: 8,8 Nm (0,90
kgf·m)

•Breng de rest van de verwijderde onderdelen aan.

• Aanhalen:

Moment - Bouten voetsteunbeugel: 25 Nm (2,5 kgf·m)

•Vul de voorgeschreven motorolie bij (zie Motorolie verver-
sen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Stel de speling van de koppelingshendel af (zie Speling
koppelingshendel afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-
derhoud).

Demontage van het koppelingsdeksel
•Verwijder het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel

verwijderen).

• Draai de borgmoer van de stelinrichting van de koppeling
[A] los.

• Verwijder het ontkoppelingsplaatje [B] en de ontkoppe-
lingsas [C].
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•Verwijder de schroeven [A] en de plaat [B].

• Neem de oliekeerring [C] uit het deksel met een haak.

Montage van het koppelingsdeksel
•Vervang de O-ring en de oliekeerring.

• Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de olie-
keerring [A].
○Duw de nieuwe oliekeerring zover naar binnen dat het

oppervlak van de keerring evenwijdig aan het deksel ligt.

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

•Voeg een niet-permanent borgmiddel toe aan de schroe-
ven van de borgplaat van de oliekeerring.

• Breng de plaat aan en haal de schroeven aan.

Moment - Schroeven borgplaat oliekeerring: 2,9 Nm
(0,30 kgf·m)

•Breng hoge-temperatuurvet aan op de O-ring en breng
de O-ring aan.

•Draai de ontkoppelingsplaat [A] volledig in de ontkoppe-
lingsas [B] maar niet te strak, draai de plaat vervolgens
drie slagen terug en bevestig de plaat goed in de openin-
gen [C] van het koppelingsdeksel.

• Draai de borgmoer op de andere zijde van de ontkoppe-
lingsas.

Moment - Borgmoer stelschroef koppeling: 19 Nm
(1,9 kgf·m)
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Koppelingsdeksel verwijderen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie verversen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder het kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal verwij-
deren in het hoofdstuk Krukas/transmissie).

• Verwijder de bouten van het koppelingsdeksel [A].

•Maak het onderste uiteinde van de koppelingskabel [B]
los van de ontkoppelingshendel [C].

• Verwijderen:
Terugtrekveer rempedaal [A] (bovenkant)
Bouten koppelingsdeksel [B]
Koppelingshuis [C]

OPMERKING
○Verwijder de ontkoppelingshendel en as niet tenzij dat

absoluut noodzakelijk is. Als de oliekeerring wordt ver-
wijderd, moet deze mogelijk worden vervangen. Breng
vet aan op de lippen van de oliekeerring.

Installatie van het koppelingsdeksel
•Breng de paspennen [A] aan.

• Breng een nieuwe pakking aan.

• Breng hoge-temperatuurvet aan op de lip van de oliekeer-
ring op de krukas van het koppelingsdeksel.

• Breng vet aan op de lip van de oliekeerring van de
kickstartas.

• Breng het koppelingsdeksel en de koppelingskabel aan.

Moment - Bouten koppelingsdeksel: 8,8 Nm (0,90
kgf·m)

•Breng de rest van de verwijderde onderdelen aan.

• Vul de voorgeschreven motorolie bij (zie Motorolie verver-
sen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Stel de speling van de koppelingshendel af (zie Speling
koppelingshendel afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-
derhoud).

Ontkoppelingsas verwijderen

KENNISGEVING

Verwijder de ontkoppelingsas alleen als het echt
nodig is. Als deze wordt verwijderd, moet de olie-
keerring van de ontkoppelingsas worden vervan-
gen door een nieuw exemplaar.

•Verwijder het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel
verwijderen).

• Trek de hendel en de as [A] recht uit het koppelingshuis.
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Ontkoppelingsas aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Breng vet aan op de lippen van de oliekeerring.

•Duw op de oliekeerring [A] tot deze op zijn plaats zit.
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Koppeling verwijderen (KLX110C)
•Verwijder het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel

verwijderen).

• Trek de ontkoppelingshendel [A] eruit.

• Verwijderen:
Ontkoppelingskogel, compleet [B]
Ontkoppelingsnok [C]
Kogellager [D]
Kogellagerhouder [E]

• Draai de moer los van de primaire koppelingsnaaf terwijl
u de primaire koppeling stevig vasthoudt met de tandwiel-
houder.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

OPMERKING
○Als u de moer van de primaire koppelingsnaaf niet goed

kunt losdraaien met de tandwielhouder (57001-1602)
gebruik dan de primaire koppelingshouder (speciaal ge-
reedschap).

•Draai de moer [A] los van de primaire koppelingsnaaf ter-
wijl u de primaire koppeling stevig vasthoudt met de pri-
maire koppelingshouder [B].

Speciaal gereedschap -
Primaire koppelingshouder: 57001-1507

•Draai de moer los van de secundaire koppelingsnaaf ter-
wijl u de secundaire koppeling stevig vasthoudt met de
tandwielhouder [A].

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

•Verwijderen:
Moer primaire koppelingsnaaf
Moer primaire koppelingsnaaf, compleet

• Verwijder het primaire koppelingshuis [A] en de secun-
daire koppeling [B] samen.
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•Verwijderen:
Kraag [A]
Afstandsstuk [B]

Secundaire koppeling verwijderen (KLX110C)
•Verwijder de secundaire koppeling (zie Koppeling verwij-

deren).

• Schroef de koppelingsveerbouten [A] los en verwijder de
veerplaat [B] en de veren [C].

• Verwijder de koppelingsnaaf [A] en het koppelingswiel [B].

• Verwijder de secundaire koppelingsplaten [C].

Secundaire koppeling aanbrengen (KLX110C)
•Breng de frictieplaten [A] en de stalen platen [B] aan op de

secundaire koppelingsnaaf [C]; begin met een frictieplaat
en breng de platen om en om aan.
○De groeven [D] op de oppervlakken van de frictieplaten

zijn tangentieel en radiaal gesneden. Breng de frictiepla-
ten zo aan dat de groeven naar het middelpunt lopen, in
de draairichting van het koppelingshuis (tegen de wijzers
van de klok in, gezien vanaf de rechterkant van de mo-
tor).

KENNISGEVING

Als nieuwe, droge frictieplaten en stalen platen zijn
aangebracht, breng dan motorolie aan op de boven-
kant van de platen om vastlopen van de koppelings-
platen te voorkomen.
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•Breng het koppelingswiel aan op de koppelingsnaaf.

• Breng de koppelingsveerplaat [A] met de veren en veer-
bouten tijdelijk aan en breng de koppelingsnaaf met de
plaat aan in het koppelingshuis [B].

• Breng de laatste frictieplaat [A] aan door de lippen in de
groeven van het huis te laten vallen, zoals afgebeeld.

• Aanhalen:

Moment - Secundaire koppelingsveerbouten: 5,0 Nm
(0,51 kgf·m)

Koppeling aanbrengen (KLX110C)
Als het primaire koppelingshuis gedemonteerd is, mon-
teer het dan als volgt.
○Breng het tandwiel [B] in het primaire koppelingshuis [A]

aan.
○Plaats de tand van het tandwiel en duw de houder in het

koppelingshuis.

• Breng het koppelingshuis aan.

• Breng motorolie aan op de kraag.

• Aanbrengen:
Afstandsstuk [A]
Kraag [B]

• Plaats de primaire [C] en secundaire koppeling [D] sa-
men.
○Als het aanbrengen van de secundaire koppeling moei-

zaam gaat, draai dan de aandrijfas terwijl u de koppeling
erin duwt.

• Zet de moer van de secundaire koppeling [A] vast met de
tandwielhouder [B].

Moment - Moer secundaire koppelingsnaaf: 72 Nm
(7,3 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602
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Als de éénrichtingskoppeling en het loopwiel uit het pri-
maire koppelingshuis zijn gevallen, breng ze dan als volgt
aan.
○Plaats de éénrichtingskoppeling [A] voor de helft in het

koppelingshuis met de draairichtingmarkering [B] naar
buiten gericht.
○Breng het loopwiel [C] aan in de éénrichtingskoppeling

met de oneffen bewerkte zijde naar buiten toe. Duw het
loopwiel in het koppelingshuis terwijl u het koppelingshuis
linksom [D] draait.

• Breng de koppelingsnaaf aan.

•Draai de moer van de primaire koppelingsnaaf aan terwijl
u de primaire koppeling stevig vasthoudt met de primaire
koppelingshouder.

Speciaal gereedschap -
Primaire koppelingshouder: 57001-1507

Moment - Moer primaire koppelingsnaaf: 72 Nm (7,3
kgf·m)

•Breng de lagerhouder [A] en het kogellager [B] aan.

• Breng hoge-temperatuurvet op de complete ontkoppe-
lingskogel aan.

• Breng de ontkoppelingsnok [A] en de ontkoppelingskogel
[B] aan.

• Breng de ontkoppelingshendel [C] aan op de schakelas,
waarbij de markering op de schakelas [D] op één lijn moet
liggen met de markering van de ontkoppelingshendel [E].

• Plaats het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel aan-
brengen).

• Stel de koppeling af (zie Ontkoppeling afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Koppeling verwijderen (KLX110D)
•Verwijder het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel

verwijderen).

• Verwijderen:
Drukstuk koppeling [A]
Kogellager [B]
Kogellagerhouder [C]
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•Draai de moer los van de koppelingsnaaf terwijl u de kop-
peling stevig vasthoudt met de tandwielhouder.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

OPMERKING
○Als u de moer van de koppelingsnaaf niet goed kunt los-

draaien met de tandwielhouder (57001-1602) gebruik
dan de koppelingshouder (speciaal gereedschap).

•Draai de moer [A] van de koppelingsnaaf los terwijl u de
koppeling stevig vasthoudt met de koppelingshouder [B].
○Zoek de positie van drie inkepingen van de koppelings-

houder die kunnen worden uitgelijnd.
○Verwijder tijdens het zoeken twee koppelingsveerbouten

[C] die zich in de twee openingen van de koppelingshou-
der bevinden.
○Plaats een koppelingshouder.

Speciaal gereedschap -
Koppelingshouder: 57001-1508

•Gebruik de tandwielhouder [A] om ronddraaien van de
koppeling te voorkomen.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

•Verwijderen:
Moer primaire tandwiel [B]
Moer [C] koppelingsnaaf

• Verwijder de koppelingsnaaf [A] en het primaire tandwiel
[B] samen.

• Verwijderen:
Kraag [A]
Afstandsstuk [B]
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Koppelingsnaaf verwijderen (KLX110D)
•Verwijder de complete koppelingsnaaf van het koppe-

lingshuis.

• Verwijderen:
Bouten koppelingsveer [A]
Koppelingsveerplaat [B]
Koppelingsveren [C]
Koppelingshouder [D]
Voeringlamellen [E]
Stalen lamellen [F]
Frictieplaten [G]

Koppelingsnaaf aanbrengen (KLX110D)
•Het aanbrengen van de koppelingsnaaf moet in de om-

gekeerde volgorde van verwijderen worden uitgevoerd.
○De frictieplaten [A] verschillen van de andere platen [B].

Deze platen moeten aan de buitenzijden van de eenheid
worden geplaatst.

• Breng de koppelingsveerplaat aan en zet de koppelings-
veerbouten vast met het voorgeschreven aanhaalmo-
ment.

Moment - Bouten van koppelingsveer: 5,0 Nm (0,51
kgf·m)

KENNISGEVING

Als nieuwe, droge voeringslamellen en stalen la-
mellen werden aangebracht, breng dan motorolie
aan de bovenkant van elke lamel om aantasting van
de koppelingsplaat te voorkomen.

Koppeling aanbrengen (KLX110D)
•Breng molybdeendisulfideolie aan op de aandrijfas en de

kraag.

• Aanbrengen:
Afstandsstuk [A]
Kraag [B]

• Breng de koppelingsnaaf [C] en het primaire tandwiel [D]
samen aan.
○Als het aanbrengen van de koppelingsnaaf moeizaam

gaat, draai dan de aandrijfas terwijl u op de koppeling
duwt.
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•Draai de moer vast van de koppelingsnaaf terwijl u de
koppeling stevig vasthoudt met de tandwielhouder.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

OPMERKING
○Als u de moer van de koppelingsnaaf niet goed kunt

vastdraaien met de tandwielhouder (57001-1602)
gebruik dan de koppelingshouder (speciaal gereed-
schap).

•Draai de moer vast van de koppelingsnaaf terwijl u de
koppeling stevig vasthoudt met de koppelingshouder.

Speciaal gereedschap -
Koppelingshouder: 57001-1508

Moment - Moer van koppelingsnaaf: 72 Nm (7,3 kgf·m)

•Haal de twee koppelingsveerbouten aan terwijl u het kop-
pelingshuis met de hand vasthoudt.

Moment - Koppelingsveerbouten: 5,0 Nm (0,51 kgf·m)

•Gebruik de tandwielhouder [A] om ronddraaien van de
koppeling te voorkomen.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder: 57001-1602

•Draai de moer van het primaire tandwiel [B] vast.

Moment - Moer primair tandwiel: 72 Nm (7,3 kgf·m)

•Breng de rest van de verwijderde onderdelen aan.

Slijtage van primair koppelingshuis inspecteren
(KLX110C)
•Meet de binnendiameter [A] van het wrijvingsoppervlak

van het koppelingshuis.
○Meet op verschillende punten met een schuifmaat, zoals

afgebeeld.
Als een meting de onderhoudslimiet overschrijdt, vervang
dan het primair koppelingshuis.

Binnendiameter primair koppelingshuis
Standaard: 104,0 – 104,2 mm

Onderhoudslimiet: 104,5 mm

Slijtage van schoenvoeringen van primair
koppelingshuis inspecteren (KLX110C)
•Verwijder de primaire koppelingsnaaf (zie Koppeling ver-

wijderen).

• Inspecteer de schoenvoeringen van de primaire koppe-
ling [A] visueel op ongelijkmatige slijtage, verkleuring, ont-
brekend frictiemateriaal, scheuren en andere beschadi-
gingen.
Als één van de voeringen is beschadigd, vervang dan de
primaire koppelingsnaaf.
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•Meet de groefdiepte [A].
○Meet op verschillende punten met een dieptemeter, zoals

afgebeeld.
Als een meting kleiner is dan de onderhoudslimiet, ver-
vang dan de primaire koppelingsnaaf.

Groefdiepte primaire koppelingsschoen
Standaard: 1,0 mm

Onderhoudslimiet: 0,5 mm

Eénrichtingskoppeling inspecteren (KLX110C)
•Verwijder het koppelingsdeksel.

• Draai het primaire koppelingshuis met de hand. Gezien
vanaf de rechterkant van de motor moet het primaire kop-
pelingshuis vrij [A] linksom draaien en niet rechtsom.

Als de éénrichtingskoppeling niet goed werkt of lawaai
maakt, ga dan naar de volgende stap.
○Verwijder de primaire koppeling.
○Controleer of de éénrichtingskoppeling zo is geïnstalleerd

dat de markering van de draairichting naar buiten wijst.
○Inspecteer de éénrichtingskoppeling [A] en de loopring [B]

in het primaire koppelingshuis visueel.
Als er is een versleten of beschadigd onderdeel is, ver-
vang dit dan.
○Controleer of de rollen [C] in de éénrichtingskoppeling zijn

geïnstalleerd, gezien vanaf de rechterkant van de motor.

Frictieplaten en stalen platen op slijtage en
beschadiging inspecteren
•Zie Frictieplaten en stalen platen inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Slingering wrijvingsplaten en stalen platen
controleren
•Zie Frictieplaten en stalen platen inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Vrije lengte koppelingsveren meten
•Meet de vrije lengte van de koppelingsveren [A].

Indien een veer korter is dan de onderhoudslimiet, moet
deze vervangen worden.

Vrije lengte koppelingsveer
Standaard:

KLX110C-modellen 19,10 mm

KLX110D-modellen 22,04 mm

Onderhoudslimiet:

KLX110C-modellen 18,0 mm

KLX110D-modellen 20,4 mm
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Vingers koppelingshuis op beschadiging
controleren
•Controleer visueel de koppelingvingers [A] waar de fric-

tieplaattanden [B] deze aanraken.
Als ze erg versleten zijn of als er groeven zijn waar de
lippen aanslaan, vervang dan de behuizing. Vervang ook
de frictieplaten als de tanden beschadigd zijn.

Spieën koppelingsnaaf op beschadiging
controleren
•Controleer visueel waar de tanden op de stalen platen

tegen de spieën wrijven.
Als er inkepingen in de spieën [A] van de koppelingsnaaf
zijn gesleten, vervang dan de koppelingsnaaf. Vervang
ook de stalen lamellen als de tanden beschadigd zijn.

Koppeling afstellen (KLX110C)
• Zie Ontkoppeling afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Banjobouten olieleiding 15 1,5

2 Klemschroef olieleiding 5,2 0,53

3 Bevestigingsschroeven oliepomp (L = 25) 5,2 0,53

4 Bevestigingsschroef oliepomp (L = 30) 5,2 0,53

5 Bouten oliefilterdop 5,2 0,53

6 Olieaftapplug 29 3,0

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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1. Krukas
2. Oliezeef
3. Oliefilter
4. Nokkenas
5. Oliepomp
6. Olieleiding
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Item Standaard

Motorolie

Type API SG, SH, SJ, SL of SM met JASO MA, MA1 of MA2

Viscositeit SAE 10W-40

Inhoud 0,9 l (als filter niet verwijderd is)

1,0 l (als filter verwijderd is)

1,1 l (als de motor volledig droog is)

Peil Tussen bovenste en onderste niveaulijn

Oliedrukmeting

Oliedruk 88 – 147 kPa (0,9 – 1,5 kgf/cm²)
olietemperatuur 50°C bij 4.000 r/min
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Oliedrukmeter, 5 kgf/cm²:
57001-125

Adapter oliedrukmeter, M10 × 1,25:
57001-1182

Oliedrukdop:
57001-1651
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Motorolie en oliefilter

WAARSCHUWING
Gebruik van het voertuig met onvoldoende, verou-
derde of vervuilde motorolie zal resulteren in ver-
snelde slijtage en kan leiden tot vastlopen van de
motor, ongevallen en letsel. Controleer het oliepeil
voor elke rit en vervang de olie en het filter overeen-
komstig de periodieke onderhoudstabel.

Oliepeil inspecteren
•Controleer of de motorolie zich tussen het bovenste [A]

en onderste [B] niveau op de meter bevindt.

OPMERKING
○Zet de motorfiets volledig rechtop.
○Als de motorfiets net is gebruikt, wacht dan enkele mi-

nuten totdat de olie is gezakt.
○Als de olie net is ververst, start dan de motor en laat

deze enkele minuten stationair draaien. Hierdoor wordt
het oliefilter gevuld met olie. Zet de motor af en wacht
enkele minuten totdat de olie is gezakt.

KENNISGEVING

Het laten draaien van de motor met hoge toeren
voordat de olie alle motoronderdelen heeft bereikt
kan resulteren in vastlopen van de motor.

Als het motoroliepeil te hoog is, verwijder dan de over-
tollige olie met behulp van een spuitje of ander geschikt
gereedschap.
Als het motoroliepeil te laag is, vul dan de benodigde hoe-
veelheid olie bij. Gebruik olie van hetzelfde merk en type
als al in de motor aanwezig is.

OPMERKING
○Als het type motorolie en het merk onbekend zijn, ge-

bruik dan liever het voorgeschreven type olie van een
willekeurig merk om het oliepeil op peil te brengen, dan
de motor te laten draaien met een te laag oliepeil. Ver-
vang de olie zo snel mogelijk geheel.

Motorolie verversen
•Zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Oliefilter vervangen
•Zie Oliefilter vervangen in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.
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Oliezeef reinigen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Koppelingsafdekking (zie Verwijderen van de koppe-
lingsafdekking in het hoofdstuk Koppeling)
Oliescherm [A]

• Reinig de oliezeef [A] met een oplosmiddel met een hoog
vlampunt en verwijder aanklevende deeltjes.
○De oliezeef altijd grondig reinigen na demontage.

WAARSCHUWING
Benzine en oplosmiddelen met laag ontvlammings-
punt kunnen tot ontbranding en/of ontploffing ko-
men en ernstige brandwonden veroorzaken. Maak
de zeef in een goed geventileerde ruimte schoon en
let erop dat er geen vonken of vlammen in de buurt
van het werkgebied zijn, inclusief apparatuur met
een waakvlam. Gebruik geen benzine of een op-
losmiddel met een laag ontvlammingspunt voor het
reinigen van de zeef.

OPMERKING
○Controleer tijdens het reinigen van de oliezeef op me-

talen deeltjes, die kunnen wijzen op inwendige motor-
schade.

•Controleer de zeef zorgvuldig op scheuren en andere be-
schadigingen.
Als de zeef beschadigd is, vervang deze dan door een
nieuw exemplaar.

• Aanbrengen:
Oliezeef
Koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel aanbrengen in
het hoofdstuk Koppeling)
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Oliepomp

Oliepomp verwijderen
•Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder het koppelingsdeksel (zie Koppelingsdeksel
verwijderen in het hoofdstuk Koppeling).

KLX110C-modellen

•Verwijder de koppeling (zie Koppeling verwijderen
(KLX110C) in het hoofdstuk koppeling).

• Verwijder de bevestigingsbouten [A] en verwijder de com-
plete oliepomp [B].
○Draai het pomptandwiel zodat de bevestigingsschroeven

van de pomp via de tandwielgaten van de pomp kunnen
worden verwijderd.

Oliepomp aanbrengen
•Vervang de O-ringen [A] door nieuwe.

• Breng vet aan op de O-ringen.

• Breng de paspen [B] aan.

• Breng de complete oliepomp [A] en de schroeven aan.
○De onderste schroef [B] is langer dan de andere schroe-

ven.

Moment - Bevestigingsschroeven oliepomp: 5,2 Nm
(0,53 kgf·m)

•Breng het koppelingsdeksel aan (zie Koppelingsdeksel
aanbrengen in het hoofdstuk Koppeling).

Oliepomp controleren
•Controleer het oliepomphuis [A] en het tandwiel [B] visu-

eel.
Vervang de oliepomp in zijn geheel bij beschadigingen of
ongelijkmatige slijtage.

•Draai het tandwiel met de hand om de toestand van de
oliepomp te controleren.
Als de pomp tijdens het draaien veel lawaai maakt, niet
soepel draait of ruwe plekken heeft, vervang de oliepomp
dan in zijn geheel.

KENNISGEVING

De oliepomp niet demonteren omdat geen losse on-
derdelen voor de pomp zijn meegeleverd.
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Olieleiding

Olieleiding verwijderen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Banjobouten [A]
Klemschroef olieleiding [B]
Olieleiding [C]

Olieleiding aanbrengen
•Spoel de leiding vóór installatie door met een oplosmiddel

met een hoog vlampunt.

• Gooi de gebruikte koperen ringen weg en plaats nieuwe
ringen [A] aan weerskanten van de fittingen.

• Draai de banjobouten en de klemschroef van de olielei-
ding licht aan zodat ze goed aansluiten en zet ze dan vast
met het voorgeschreven aanhaalmoment.

Moment - Banjobouten olieleiding [B]: 15 Nm (1,5
kgf·m)

Klemschroef olieleiding [C]: 5,2 Nm (0,53
kgf·m)
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Oliedruk

Oliedrukmeting
•Verwijder de motorbeschermplaat (zie Motorbescherm-

plaat verwijderen/aanbrengen in het hoofdstuk Frame).

• Verwijder de bouten [A] en de oliefilterdop [B].

• Verplaats de veer en de O-ring van de oliefilterdop naar
de oliedrukdop.

Speciaal gereedschap -
Oliedrukdop: 57001-1651

•Bevestig de oliedrukdop [A], de adapter [B] van de olie-
drukmeter en de oliedrukmeter [C].

Speciaal gereedschap -
Oliedrukmeter, 5 kgf/cm²: 57001-125
Adapter oliedrukmeter, M10 × 1,25: 57001-1182
Oliedrukdop: 57001-1651

•Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

• Laat de motor draaien bij het aangegeven toerental en
lees de oliedruk af.
Als de oliedruk veel lager is dan de standaardwaarde,
controleer dan de oliepomp en de krukaskeerring van het
koppelingsdeksel.
Als de meetwaarde ver boven de standaardwaarde ligt,
controleer dan eerst de oliezeef en het oliefilter en ver-
volgens de oliekanalen op vuil of verstopping.

Oliedruk (olietemperatuur 50 °C bij 4.000 r/min)
Standaard: 88 – 147 kPa (0,9 – 1,5 kgf/cm²)

•Zet de motor af, verwijder de oliedrukdop, de meter en de
adapter.

WAARSCHUWING
Hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Als u de meteradapter verwijdert, pas dan op voor
verbranding door de hete motorolie die via het olie-
kanaal wegloopt.

•Breng de oliefilterdop aan (zie Oliefilter vervangen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Moer bovenste motorophanging 54 5,5

2 Moer middelste motorbevestiging 54 5,5

3 Moer onderste motorbevestiging 54 5,5

4. Bout bovenste motorophanging (L = 105)
5. Bout middelste motorophanging (L = 125)
6. Bout onderste motorophanging (L = 125)



7-4 MOTOR VERWIJDEREN/AANBRENGEN
Speciaal gereedschap

Krik:
57001-1238
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Motor verwijderen/aanbrengen

Motor verwijderen
•Druk de remhendel zachtjes in, en zet hem vast met een

band [A].

WAARSCHUWING
De motorfiets kan onverwacht omvallen wat een on-
geluk of letsel kan veroorzaken. Houd tijdens het
uitbouwen van de motor de voorrem aangetrokken.

KENNISGEVING

Zorg er absoluut voor dat de voorrem is ingeknepen
tijdens het uitbouwen van de motor, anders zal de
motorfiets omvallen. De motor of de machine kan
hierdoor beschadigd raken.

•Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-
stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Zij-afdekkingen (zie Verwijderen zij-afdekkingen in het
hoofdstuk Frame)
Motorbeschermplaat (zie Motorbeschermplaat verwijde-
ren/aanbrengen in het hoofdstuk Frame)
Uitlaatdemper (zie Uitlaatdemper verwijderen in het
hoofdstuk Bovenzijde van de motor)
Schakelpedaal (zie Schakelpedaal verwijderen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal verwijderen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Minkabel (–) van accu (zie Accu verwijderen in het
hoofdstuk Elektrisch systeem)

•Verwijderen:
Bouten inlaatleiding [A]
Isolator
Bougiedop [B]

KLX110D-modellen

•Verwijderen:
Klem [C]
Koppelingskabelhouder [D]
Onderste uiteinde koppelingskabel [E]

• Verwijderen:
Klem motormassakabel [A]
Startmotorkabel [B]
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•Verwijder de ontluchtingspijp [A].

•Maak de draden los van de klem [B].

• Losmaken:
Kabelstekker schakelstandschakelaar [C]
Connector van dynamokabel [D]

• Verwijder het motorkettingwiel (zie Motorkettingwiel ver-
wijderen in het hoofdstuk Eindoverbrenging).

• Ondersteun de achterkant van het frame met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik [A]: 57001-1238

•Verwijder de beugel van de voetsteunen (zie Voetsteun-
beugel verwijderen in het hoofdstuk Frame).

• Verwijder het rempedaal (zie Rempedaal en remstang
verwijderen in het hoofdstuk Remmen).

•Ondersteun de motor met een geschikte steun [A].

• Verwijder de montagemoeren [B] en bouten van de motor
en demonteer de motor.

Motor inbouwen
•Ondersteun de motor met een geschikte standaard en

plaats de motor in de juiste stand.

• Breng de bouten van de onderste [A], middelste [B] en
bovenste [C] motorophanging aan via de linkerkant van
de motor.

• Draai de bevestigingsmoeren van de motor in de juiste
volgorde aan.

Moment - Moer onderste motorophanging: 54 Nm (5,5
kgf·m)

Moer middelste motorophanging: 54 Nm
(5,5 kgf·m)

Moer bovenste motorophanging: 54 Nm
(5,5 kgf·m)

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

• Leg de kabels, slangen en bedrading zoals aangegeven
in het gedeelte Ligging van kabels, draden en slangen in
de Appendix.

• Vul de motor met motorolie (zie Motorolie verversen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Stel de kettingspanning af (Zie Kettingspanning afstellen
in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).



KRUKAS/TRANSMISSIE 8-1

8

Krukas/Transmissie
INHOUDSOPGAVE

Gedetailleerde illustratie ......................................................................................................... 8-2
Specificaties ........................................................................................................................... 8-6
Speciale gereedschappen & afdichtmiddel ............................................................................ 8-7
Carterhelften scheiden ........................................................................................................... 8-8

Carterhelften scheiden...................................................................................................... 8-8
Carterunit .......................................................................................................................... 8-9

Krukas, drijfstang.................................................................................................................... 8-12
Krukas demonteren .......................................................................................................... 8-12
Krukas............................................................................................................................... 8-12
Vastgelopen drijfstangvoet inspecteren ............................................................................ 8-13
Radiale speling drijfstangkop inspecteren ........................................................................ 8-13
Zijwaartse speling drijfstangkop inspecteren .................................................................... 8-14
Slingering krukas inspecteren........................................................................................... 8-14
Krukas uitlijnen.................................................................................................................. 8-14
Slijtage krukashoofdlager inspecteren .............................................................................. 8-15

Extern schakelmechanisme.................................................................................................... 8-16
Schakelpedaal verwijderen ............................................................................................... 8-16
Installatie van het schakelpedaal ...................................................................................... 8-16
Extern schakelmechanisme verwijderen........................................................................... 8-16
Extern schakelmechanisme aanbrengen.......................................................................... 8-16
Extern schakelmechanisme inspecteren .......................................................................... 8-17

Transmissie ............................................................................................................................ 8-18
Schakeltrommel uitbouwen............................................................................................... 8-18
Schakeltrommel inbouwen................................................................................................ 8-18
Transmissie verwijderen ................................................................................................... 8-18
Transmissie installeren ..................................................................................................... 8-18
Versnellingsbakas demonteren......................................................................................... 8-19
Versnellingsbakas monteren............................................................................................. 8-19
Buiging schakelvork inspecteren ...................................................................................... 8-20
Slijtage schakelvorkklauw/schakelvorkgroef inspecteren ................................................. 8-20
Slijtage schakelvorkgeleiderpen/schakeltrommelgroef controleren .................................. 8-21
Schade tandwielklauw/tandwielklauwgat inspecteren ...................................................... 8-21

Kogellager, naaldlager en oliekeerring ................................................................................... 8-22
Slijtage Kogel- en naaldlagers inspecteren....................................................................... 8-22
Oliekeerring inspecteren ................................................................................................... 8-22

Kickstarter............................................................................................................................... 8-23
Kickstartpedaal verwijderen .............................................................................................. 8-23
Kickstartpedaal aanbrengen ............................................................................................. 8-23
Kickstartas verwijderen ..................................................................................................... 8-23
Kickstartas aanbrengen .................................................................................................... 8-23
Kickstartas demonteren/monteren .................................................................................... 8-23
Kickstartas inspecteren..................................................................................................... 8-24



8-2 KRUKAS/TRANSMISSIE
Gedetailleerde illustratie



KRUKAS/TRANSMISSIE 8-3
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Pen (bout) terugtrekveer 22 2,2 L

2 Borgschroeven schakeltrommellager 2,5 0,25 L

3 Borgschroef aandrijfaslager 5,2 0,53 L

4 Carterbouten (L = 50) 9,8 1,0 S

5 Carterbouten (L = 75) 9,8 1,0 S, L (1)

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

LG: Breng vloeibare pakking aan.
MO: Breng molybdeendisulfideolie aan (een mengsel van motorolie en molybdeendisulfidevet met

een gewichtsverhouding van 10:1).
R: Vervangingsonderdelen
S: Aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bout kickstartpedaal 8,8 0,90

2 Scharnierbout positiehendel schakeltrommel 5,2 0,53 L

3 Schroef positieplaat schakeltrommel 5,2 0,53

4 Bout schakeltrommelnok 5,2 0,53 L

5 Bout schakelpedaal 5,2 0,53

6. KLX110C-modellen
7. KLX110D-modellen

EO: Motorolie aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Krukas, drijfstangen

Drijfstang:

Radiale speling voet 0,005 – 0,025 mm 0,07 mm

Zijwaartse speling voet 0,1 – 0,2 mm 0,4 mm

Krukas maximale speling TLI 0,03 mm of minder TLI 0,08 mm

Transmissie

Schakelvork klauwdikte 3,9 – 4,0 mm 3,8 mm

Breedte groef schakelvork 4,05 – 4,15 mm 4,3 mm

Schakelvorkgeleiderpendia-
meter

4,9 – 5,0 mm 4,8 mm

Groefbreedte schakeltrommel 5,05 – 5,20 mm 5,3 mm

Kickstartas

Diameter kickstartas 15,941 – 15,968 mm 15,91 mm

Binnendiameter
kickstarttandwiel

16,000 – 16,018 mm 16,04 mm
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Speciale gereedschappen & afdichtmiddel

Buitenborgveertang:
57001-144

Lagertrekker:
57001-158

Cartertrekker:
57001-1098

Lagermontagegereedschapset:
57001-1129

Krukasmal:
57001-1174

Vloeibare pakking, TB1105B:
92104-002
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Carterhelften scheiden
•Verwijder de motor (zie Motor verwijderen in het hoofd-

stuk Motor verwijderen/aanbrengen).

• Zet de motor op een schoon oppervlak en houd de motor
stabiel terwijl de onderdelen worden verwijderd.

• Verwijderen:
Cilinderkop (zie Cilinderkop verwijderen in het hoofdstuk
Bovenzijde van de motor)
Cilinder (zie Cilinder verwijderen in het hoofdstuk Motor-
kop)
Zuiger (zie Zuiger verwijderen in het hoofdstuk Motor-
kop)

Koppelingsafdekking (zie Verwijderen van de koppe-
lingsafdekking in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen (KLX110C/D) in
het hoofdstuk Koppeling)
Kickstartas (zie Kickstartas verwijderen)
Oliefilter en oliepomp (zie Oliefilter vervangen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud en Oliepomp verwijde-
ren in het het hoofdstuk Motorsmeersysteem)
Extern schakelmechanisme (zie Extern schakelmecha-
nisme uitbouwen)
Rotor van de wisselstroomgenerator (zie Rotor van de
wisselstroomgenerator verwijderen in het hoofdstuk
Elektrisch systeem)
Startmotor (zie Startmotor verwijderen in het hoofdstuk
Elektrisch systeem)
Schakelstandschakelaar (zie Schakelstandschakelaar
verwijderen in het hoofdstuk Elektrisch systeem)
Carterbouten [A]

• Schroef de cartertrekker [A] in de linkerkant van het carter
[B]. Schroef de adapters er helemaal in.

Speciaal gereedschap -
Cartertrekker: 57001-1098

•Haal de middelste bout van de cartertrekker aan om de
carterhelften te scheiden.

• Nadat de carterhelften van elkaar zijn gescheiden, verwij-
dert u de cartertrekker en verwijdert u de twee carterhelf-
ten van elkaar.

• Verwijder de krukas [A] van de rechter carterhelft door
middel van een pers [B].

KENNISGEVING

Verwijder de kogel- en naaldlagers en de oliekeer-
ringen alleen als dit noodzakelijk is. Het verwijde-
ren kan leiden tot beschadiging.

•Duw het lager uit de carterhelft als het lager op de carter-
helft blijft zitten.
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Carterhelften scheiden

Carterunit

KENNISGEVING

De rechter en linker carterhelften zijn in de fabriek
in gemonteerde staat bewerkt, dus de carterhelften
moeten als set worden vervangen.

•Verwijder de oude pakking van de pasvlakken van de car-
terhelften.

• Blaas de oliekanalen [A] in de carterhelften en de krukas
schoon met perslucht.

•Reinig de pasvlakken van de carterhelften met een op-
lossing met een hoog vlampunt en veeg ze vervolgens
droog.

WAARSCHUWING
Benzine en oplosmiddelen met laag ontvlammings-
punt kunnen tot ontbranding en/of ontploffing ko-
men en ernstige brandwonden veroorzaken. Maak
de motoronderdelen in een goed geventileerde
ruimte schoon en let erop dat er geen vonken of
vlammen in de buurt van de werkgebieden zijn.
Gebruik geen benzine of oplosmiddelen met een
laag ontvlammingspunt voor het reinigen van de
onderdelen.

•Breng met een pers en het lagermontagegereedschap
nieuwe lagers aan tot aan de aanslag.
○Duw het lager van de uitgaande as [B] in de linker carter-

helft [A].

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

•Breng hoge-temperatuurvet aan op de lippen van de olie-
keerringen.

• Pers de oliekeerringen [C] van de linker carterhelft erin
zodat het afdichtvlak gelijk ligt met het uiteinde van het
gat.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de borg-
schroeven van de lagers.

•Draai de borgschroeven van de lagers van de schakel-
trommel en de aandrijfas aan op de rechter carterhelft.

Moment - Borgschroeven schakeltrommellager [A]:
2,5 Nm (0,25 kgf·m)

Borgschroef aandrijfaslager [B]: 5,2 Nm
(0,53 kgf·m)

•Breng de schakeltrommel aan (zie Schakeltrommel aan-
brengen).
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•Plaats de krukasmal [A] tussen de wangen van de krukas
tegenover de drijfstangvoet zodat de wangen worden uit-
gelijnd. Dit gereedschap is eenvoudig af te stellen en in
de ruimte tussen de wangen te plaatsen.

Speciaal gereedschap -
Krukasmal: 57001-1174

•Breng de krukas in de rechter carterhelft aan door middel
van een pers [A].

• Aanbrengen:
Gemonteerde transmissie-assen [A]
Schakelvorken [B]

• Controleer of de schakeltrommel in neutraal staat.

• Zorg ervoor dat alle olie en al het vuil van de pasvlakken
van de carterhelften zijn verwijderd.

• Breng vloeibare pakking aan op het pasvlak van de linker
carterhelft, zoals afgebeeld.

Afdichtmiddel -
Vloeibare pakking, TB1105B: 92104-002

OPMERKING
○Breng geen vloeibare pakking aan op dit gebied [A].

•Controleer of de twee paspennen [A], O-ringen [B] en het
afstandsstuk van de aandrijfas [C] op hun plaats zitten.
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•Duw geschikt gereedschap [A] rondom de opening voor
de krukas op de linker carterhelft en breng beide carter-
helften op elkaar aan met een pers [B] op het gereed-
schap.

• Verwijder de krukasspanmal [C].

• Breng de carterbouten in de linker en rechter carterhelft
aan en draai ze aan; begin met de bouten die het dichtst
in de buurt van de krukas liggen.
Langere bouten [A]
Kortere bouten [B]
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

Moment - Bouten carter: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Controleer of de krukas en de uitgaande as soepel
draaien.
Als de krukas niet draait, is hij waarschijnlijk niet goed
gecentreerd. Klop met een kunststof hamer [A] op het
gemonteerde gedeelte van het carter om het op zijn plaats
te brengen. Als deze niet loskomt, haal het carter dan
nogmaals uit elkaar en zoek de oorzaak.
Draai de uitgaande as en schakel tegelijkertijd in alle ver-
snellingen om te controleren of er niets vastloopt en of
alle versnellingen goed schakelen.

•Reinig de cilinder en de oliefilterdop van het pasvlak en
neem de vloeibare pakking af die naar buiten is gedrukt.

• Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.
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Krukas demonteren

KENNISGEVING

Aangezien bij de montage van de krukas nauwkeu-
rige toleranties gelden, kan het demonteren en op-
nieuw monteren van de krukas alleen worden uitge-
voerd door ervaren monteurs die over de noodzake-
lijke gereedschappen en uitrusting beschikken. De
krukpen, de drijfstang en de rechter carterhelft zijn
verkrijgbaar als losse onderdelen, maar het is aan
te bevelen om de complete krukas in plaats van de
afzonderlijke onderdelen te vervangen.

• Indien demontage van de krukas noodzakelijk is, volg dan
onderstaande procedures.

• Verwijder het aandrijftandwiel en het lager van de nok-
kenasketting met behulp van de lagertrekker als het aan-
drijftandwiel en het lager op de krukas blijven zitten.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekker: 57001-158

•Verwijder het aandrijftandwiel en het lager van de olie-
pomp met behulp van de lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekker: 57001-158

•Verwijder de krukpen met een pers.

• Bij het verwijderen van de krukpen worden de wangen,
de drijfstang, het naaldlager van de drijfstangvoet en de
krukpen van elkaar gescheiden.

Krukas
• Lijn bij de montage van de krukas het oliekanaal in de

rechter krukwang [A] zorgvuldig uit op dat in de krukpen
[B] zoals afgebeeld.

• Duw op het lager [A] tot het niet meer verder kan.

• Duw het stelplaatje [B] en het aandrijftandwiel van de nok-
kenasketting [C] op de linker wang [D] van de krukas tot
ze niet meer verder kunnen.
○Breng het aandrijftandwiel van de nokkenasketting zo aan

dat de tand aan de onderkant [E] is uitgelijnd met de te-
gengestelde richting van de krukpen.
Richting van krukpen [F]



KRUKAS/TRANSMISSIE 8-13
Krukas, drijfstang

•Breng motorolie aan op het lager van de drijfstangvoet.

•Duw de krukhelften op de krukpen en let op de krukpen-
richting totdat de zijwaartse speling van de drijfstang bin-
nen de specificaties valt, zoals afgebeeld.
Zijwaartse speling [A]: 0,1 – 0,2 mm
Krukpendiepte [B]: 0,8 – 1,2 mm

•Duw op het lager [A] en het aandrijftandwiel van de olie-
pomp [B] totdat ze niet meer verder kunnen.

•Controleer of de volgende waarden na het monteren van
de krukas binnen de specificaties vallen.
Radiale speling drijfstang (zie Radiale speling drijfstang-
voet inspecteren)
Zijwaartse speling drijfstang (zie Zijwaartse speling
drijfstangvoet inspecteren)
Krukasslingering (zie Slingering krukas inspecteren).

Vastgelopen drijfstangvoet inspecteren
Als de drijfstangvoet ernstig vastloopt en de wangen van
de krukas hierdoor beschadigen, moet de krukas worden
vervangen.
Bij een minder ernstige beschadiging kan de krukas wor-
den gedemonteerd en de krukpen, het naaldlager, de on-
derlegringen en de drijfstang worden vervangen.

Radiale speling drijfstangkop inspecteren
•Plaats de krukas in een richtmal voor de krukaswangen

of op een V-blok en plaats een meetklok [A] tegen de voet
van de drijfstang.

•Duw [B] de drijfstang eerst naar de meetklok toe en duw
dan in tegenovergestelde richting. Het verschil tussen de
twee aflezingen is de radiale speling.
Als de radiale speling groter is dan de onderhoudslimiet
moet de krukas ofwel worden vervangen ofwel worden
gedemonteerd en moeten de krukpen, het naaldlager en
de drijfstangvoet op slijtage worden gecontroleerd.

Radiale speling drijfstangvoet
Standaard: 0,005 – 0,025 mm

Onderhoudslimiet: 0,07 mm
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Zijwaartse speling drijfstangkop inspecteren
•Meet de zijwaartse speling [A] van de drijfstangvoet met

een voelermaat.
Als de speling groter is dan de onderhoudslimiet, vervang
dan de krukas.

Drijfstangvoet zijwaartse speling
Standaard: 0,1 – 0,2 mm

Onderhoudslimiet: 0,4 mm

Slingering krukas inspecteren
•Plaats de krukas in een richtmal voor de krukaswangen

of op V-blokken en plaats een meetklok [A] tegen de af-
gebeelde punten.
Meetpunt [B]: 8 mm

•Draai de krukas langzaam. Het maximale verschil tussen
de meetwaarden is de krukasslingering.

Krukas maximale speling
Standaard: TLI 0,03 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,08 mm

Krukas uitlijnen
Als de slingering bij één van de punten de onderhoudsli-
miet overschrijdt dan moeten de krukaswangen zodanig
worden uitgelijnd dat de slingering binnen de onder-
houdslimiet valt.

• Bij een verkeerde horizontale uitlijning, wat het meest
voorkomt, klopt u met een kunststof, zacht loden of mes-
sing hamer op de uitstekende rand van de krukaswang,
zoals afgebeeld.

• Controleer de slingering opnieuw met een meetklok en
herhaal de procedure tot de de slingering binnen de limiet
valt.
○Een verkeerde verticale uitlijning kan, afhankelijk van de

aard ervan, worden verholpen door een wig tussen de
krukaswangen te plaatsen of door de randen van de wan-
gen in een bankschroef te klemmen.
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•Wanneer de krukas zowel horizontaal als verticaal ver-
keerd is uitgelijnd, verhelp dan eerste de horizontale ver-
keerde uitlijning.

•Controleer na het uitlijnen van de krukas de zijwaartse
speling van de drijfstangvoet opnieuw (zie Zijwaartse spe-
ling drijfstangvoet inspecteren).

OPMERKING
○Als de verkeerde uitlijning van de krukas niet via de me-

thode hierboven kan worden verholpen, vervang dan de
krukpen of de krukhelften. Controleer de slingering op-
nieuw en herhaal de procedure totdat de slingering zich
binnen de onderhoudslimiet bevindt.

KENNISGEVING

Niet met een hamer op de krukaswang kloppen bij
punt [A].

Slijtage krukashoofdlager inspecteren
•Reinig de lagers met een oplosmiddel met een hoog vlam-

punt, blaas ze droog (NIET DRAAIEN) en smeer de la-
gers met motorolie.

•Draai [A] ieder lager om met de hand en controleer of de
lagers geen geluid maken, soepel draaien en geen ruwe
plekken vertonen.
Vervang defecte lagers.



8-16 KRUKAS/TRANSMISSIE
Extern schakelmechanisme

Schakelpedaal verwijderen
•Verwijder de bout [A] van het shakelpedaal en verwijder

het schakelpedaal [B] van de schakelas.

Installatie van het schakelpedaal
•Breng het schakelpedaal [A] aan de op de schakelas zo-

dat de bovenzijde van het pedaal [B] evenwijdig aan de
bovenzijde van de voetsteun [C] ligt.

• Aanhalen:

Moment - Bout schakelpedaal: 5,2 Nm (0,53 kgf·m)

Extern schakelmechanisme verwijderen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Koppeling (zie Koppeling verwijderen (KLX110C/D) in
het hoofdstuk Koppeling)
Schakelpedaal (zie Schakelpedaal verwijderen)

• Verwijder de arm van het schakelmechanisme [A] van het
uiteinde van de schakeltrommel en trek de schakelas [B]
naar buiten.

• Verwijder de schroef [A] en de scharnierbout [B].

• Verwijder de schakelstandplaat [C], de schakelstandhen-
del [D] en de veer [E] als geheel.

Extern schakelmechanisme aanbrengen
•Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schar-

nierbout [A] van de hendel.

• Breng de schakelstandhendel, de plaat en de veer aan.

Moment - Scharnierbout positiehendel schakeltrom-
mel: 5,2 Nm (0,53 kgf·m)

Schroef positieplaat schakeltrommel [B]:
5,2 Nm (0,53 kgf·m)
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○Controleer of de terughaalveerpen [A] niet los is.
Als deze los is, schroef hem dan los, niet-permanent af-
sluitmiddel aanbrengen op de schroefdraden, en vastzet-
ten.

Moment - Pen terugtrekveer: 22 Nm (2,2 kgf·m)

○Controleer of de terugtrekveer [B] en de veer [C] van de
schakelarm goed op het mechanisme zijn aangebracht.

• Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de vet-
keerring.

• Breng de schakelas [D] aan.

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

Extern schakelmechanisme inspecteren
• Inspecteer de schakelas op schade.

Richt of vervang de as als de as [A] verbogen is.
Als de spiebanen [B] beschadigd zijn, vervang dan de as.
Vervang de terugtrekveer [C] en de veer [D] van de scha-
kelarm wanneer deze beschadigd zijn.
Als de schakelpal [E] beschadigd is, vervang dan de com-
plete schakelas.

•Controleer de schakelstandhendel [A] en de veer [B] op
breuken of vervorming.
Vervang de hendel of de veren als ze zijn beschadigd.



8-18 KRUKAS/TRANSMISSIE
Transmissie

Schakeltrommel uitbouwen
•Verwijderen:

Koppeling (zie Koppeling verwijderen (KLX110C/D) in
het hoofdstuk Koppeling)
Extern schakelmechanisme (zie Extern schakelmecha-
nisme uitbouwen)
Inbusbout schakeltrommel [A]
Nokhouder [B]
Schakeltrommelnok
Paspen

•Haal de carterhelften uit elkaar (zie Carterhelften schei-
den).

• Verwijder de schakeltrommel.

Schakeltrommel inbouwen
•Plaats de schakeltrommel in de rechter carterhelft.

• Lijn bij het aanbrengen van de schakeltrommelnok [A] de
opening [B] uit met de paspen [C].

• Breng de nokhouder aan.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef-
draad van de nokbout en haal de bout aan.

Moment - Bout schakeltrommelnok : 5,2 Nm (0,53
kgf·m)

Transmissie verwijderen
•Haal de carterhelften uit elkaar (zie Carterhelften schei-

den).

• Verwijderen:
Schakelstangen [A]
Schakelvorken [B]
Transmissie-assen [C]

Transmissie installeren
•Breng schone motorolie aan op de tandwielen, de lagers

en de astap van de transmissie en monteer de uitgaande
as [A] en de aandrijfas [B] als een set in de rechter car-
terhelft.

• Zet de schakeltrommel in neutraal.
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•Breng schone motorolie aan op de vingers van de scha-
kelvork en plaats de schakelvorken in de betreffende
tandwielgroeven zodat de geleidepen van de schakelvork
zich in de juiste groef van de schakeltrommel bevindt.

OPMERKING
○De vingers van de 1ste/3de schakelvork zijn langer dan

de vingers van de 2de/4de schakelvork.

•Breng schone motorolie aan op de schakelstangen [A] en
breng de stangen aan via de schakelvorken [B].

• Zet de schakeltrommel in neutraal zodat de aandrijfas en
de uitgaande as vrij draaien.

• Assembleer het carter (zie Carterunit).

OPMERKING
○U dient te controleren of het schakelen van de bovenste

stand naar neutraal onmogelijk is als de uitgaande as
wordt aangedreven.

Versnellingsbakas demonteren
•Verwijder de transmissieassen.

• Verwijder met een borgveertang de borgveer en demon-
teer de transmissie-as.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertang: 57001-144

Versnellingsbakas monteren
•Monteer de volgende tandwielen van de transmissie zo-

als afgebeeld.
○Vervang de oude borgveer (indien verwijderd) door een

nieuw exemplaar.
○De aandrijfastandwielen zijn herkenbaar aan hun grootte;

het tandwiel met de kleinste diameter is voor de 1ste ver-
snelling en dat met de grootste diameter is voor de 4de
versnelling. Zorg ervoor dat alle onderdelen in de juiste
volgorde en in de juiste richting worden teruggeplaatst en
dat de borgveer en de onderlegring zich op hun plaats be-
vinden.
Tandwiel 2de versnelling [A]
Tandwiel 3de versnelling [B]
Tandwiel 4de versnelling [C]
Tandwiel 1ste versnelling [D]
Borgveer [E]
Afstandsstuk [F]
Motorolie aanbrengen [G]
Bus [H]

○De tandwielen van de uitgaande as zijn herkenbaar aan
hun grootte; het tandwiel met de grootste diameter is voor
de 1ste versnelling en dat met de kleinste diameter is voor
de 4de versnelling. Zorg ervoor dat alle onderdelen in de
juiste volgorde en in de juiste richting worden terugge-
plaatst en dat de borgveer op zijn plaats zit.
Tandwiel 2de versnelling [A]
Tandwiel 3de versnelling [B]
Tandwiel 4de versnelling [C]
Tandwiel 1ste versnelling [D]
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Borgveer [E]
Afstandsstuk [F]
Motorolie aanbrengen [G]

○Breng de borgveren zo aan dat de opening is uitgelijnd
met een spiegroef. Om de borgveer te monteren zon-
der beschadiging, plaatst u de borgveer eerst op de as
door deze hiervoor juist voldoende te vergroten en ver-
volgens duwt u de borgveer met een geschikt tandwiel
op zijn plaats.
[A] Opening van borgveer
[B] Groef van asspie

Buiging schakelvork inspecteren
• Inspecteer de schakelvorken visueel, en vervang elke

vork die gebogen is. Een gebogen vork kan moeilijk
schakelen veroorzaken, of zorgen dat de transmissie uit
de versnelling springt onder belasting.
90° [A]

Slijtage schakelvorkklauw/schakelvorkgroef
inspecteren
•Meet de dikte [A] van de schakelvorkklauwen.

Als de dikte van een schakelvorkklauw minder is dan de
limiet, moet de schakelvork worden vervangen.

Schakelvork klauwdikte
Standaard: 3,9 – 4,0 mm

Onderhoudslimiet: 3,8 mm

•Meet de breedte [A] van de schakelvorkgroeven in de
tandwielen van de transmissie.
Als de slijtage van één van de schakelvorkgroeven de
onderhoudslimiet heeft overschreden, moet het tandwiel
worden vervangen.

Breedte groef schakelvork
Standaard: 4,05 – 4,15 mm

Onderhoudslimiet: 4,3 mm
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Slijtage schakelvorkgeleiderpen/schakeltrommel-
groef controleren
•Meet de diameter [A] van elke schakelvorkgeleidepen en

meet de breedte van elke schakeltrommelgroef.
Als de geleiderpen op een schakelvork minder is dan de
onderhoudslimiet, moet de vork worden vervangen.

Schakelvorkgeleiderpendiameter
Standaard: 4,9 – 5,0 mm

Onderhoudslimiet: 4,8 mm

Als de slijtage van de schakeltrommelgroef [A] de onder-
houdslimiet heeft overschreden, moet de trommel worden
vervangen.

Groefbreedte schakeltrommel
Standaard: 5,05 – 5,20 mm

Onderhoudslimiet: 5,3 mm

Schade tandwielklauw/tandwielklauwgat
inspecteren
• Inspecteer de tandwielklauwen [A] en tandwielklauwga-

ten [B] visueel.
Vervang alle beschadigde tandwielen of tandwielen met
excessief versleten klauwen of klauwgaten.
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Slijtage Kogel- en naaldlagers inspecteren

KENNISGEVING

Verwijder de kogellagers niet om ze te inspecteren.
Het verwijderen kan leiden tot beschadiging.

•Controleer de kogellagers.
○Daar de kogellagers zijn gemaakt met bijzonder nauwe

toleranties, moet de slijtage worden bepaald door voelen
in plaats van meten. Reinig elk lager in een oplosmiddel
met een hoog vlampunt, droog het (draai het lager niet
als het droog is) en smeer het lager met motorolie.
○Draai [A] het lager met de hand om de conditie te contro-

leren.
Als het lager geluid maakt, niet soepel draait of zwaar
lopende punten heeft, vervang het dan.

• Controleer de naaldlagers.
○De rollen in een naaldlager slijten doorgaans zeer weinig,

en de mate van slijtage is moeilijk meetbaar. In plaats van
meten, inspecteert u het lager op schuurplekken, kleur-
verandering of andere schade.
Als er enige twijfel is over de conditie van een naaldlager,
vervang het dan.

Oliekeerring inspecteren
• Inspecteer de oliekeerring.

Vervang deze indien de lippen zijn vervormd, verkleurd
(dit geeft aan dat het rubber achteruit is gegaan), verhard
of anderszins zijn beschadigd.
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Kickstartpedaal verwijderen
•Verwijderen:

Bout [A]
Kickstartpedaal [B]

Kickstartpedaal aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Monteer het kickstartpedaal zoals afgebeeld.

[A] Circa 16°
○Aanhalen:

Moment - Bout kickstartpedaal [B]: 8,8 Nm (0,90
kgf·m)

Kickstartas verwijderen
•Verwijder de koppeling (zie Koppeling verwijderen

(KLX110C/D) in het hoofdstuk Koppeling).

• Verwijder de terugtrekveer [A] met de tang.

• Verwijder de complete kickstartas [B] door deze linksom
te draaien.

• Tussen de kickstartas en het carter bevindt zich een druk-
ring.

Kickstartas aanbrengen
•Breng molybdeendisulfidevet aan op de drukring.

• Breng het uiteinde van de terugtrekveer [A] aan op de
kickstartas en breng de kunststof veergeleider [B] aan.

• Plaats de drukring op het uiteinde van de kickstartas en
breng de complete kickstartas aan in het carter.

• Breng het andere veeruiteinde [C] aan in het carter.

Kickstartas demonteren/monteren
•De kickstartaseenheid bestaat uit de volgende onderde-

len.

[A] Kickstarttandwiel
[B] Borgveren
[C] Ring ( 20 × 13,2)
[D] Veer
[E] Borgvertanding
[F] Kickstartas
[G] Terugtrekveer
[H] Veergeleider
[I] Ring ( 22 × 16,8)
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•Breng molybdeendisulfidevet aan op de binnenkant van
het kickstarttandwiel [A] en de kickstartas [B].

• Vervang de verwijderde borgveren door nieuwe exempla-
ren.

○Lijn bij de montage van de borgvertanding op de kickstar-
tas de inslagmarkering [A] op de borgvertanding uit met
de inslagmarkering [B] op de kickstartas.

Kickstartas inspecteren
• Inspecteer onderstaande onderdelen en onderstaand ge-

deelte visueel.
Terugtrekveer kickstartas [A]
Veer borgvertanding [B]
De pal [C] van het kickstarttandwiel [D] en de borgver-
tanding [E].

Vervang onderdelen die beschadigd zijn.

•Meet de diameter van de kickstartas [A] op de plek waar
het kickstarttandwiel wordt aangebracht.
Als de gemeten waarde lager is dan de onderhoudslimiet
moet de as worden vervangen.

•Meet de binnendiameter [B] van het kickstarttandwiel.
Als deze waarde de onderhoudslimiet overschrijdt, moet
het tandwiel worden vervangen.

Binnendiameter kickstartas, kickstarttandwiel
Standaard:

Kickstartas 15,941 – 15,968 mm

Kickstarttandwiel 16,000 – 16,018 mm

Onderhoudslimiet:

Kickstartas 15,91 mm

Kickstarttandwiel 16,04 mm
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Spaaknippels 4,0 0,41

2 Moer vooras 44 4,5

3 Moeren koppelverbinding 25 2,5

4 Moer achteras 64 6,5

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen

WL: Een zeep- en wateroplossing of rubbervet aanbrengen.
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Wielen (velgen)
Velgmaat:

Voor 14 × 1,40 – – –

Achter 12 × 1,60 – – –

Velgtolerantie:

Axiaal TLI 0,8 mm of minder TLI 2,0 mm

Radiaal TLI 1,2 mm of minder TLI 2,0 mm

Asslingering/100 mm (Achter:
110 mm)

0,1 mm of minder 0,2 mm

Banden

Bandenspanning (bij koude
banden):

Voor en achter 100 kPa (1,0 kgf/cm²) – – –

Standaardband:

Voor:

Maat 2,50-14 4PR – – –

Merk IRC – – –

Type GS-45F – – –

Achter:

Maat 3,00-12 4PR – – –

Merk IRC – – –

Type GS-45F – – –
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Speciaal gereedschap

Velgbeschermer:
57001-1063

Hielbreker:
57001-1072

Lagermontagegereedschapset:
57001-1129

Krik:
57001-1238

Lagertrekkeras, 9:
57001-1265

Lagertrekkerkop, 10 × 12:
57001-1266
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Wielen (velgen)

Voorwiel verwijderen
•Gebruik een krik om de motorfiets te stabiliseren.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Rem met de achterrem zodat het achterwiel niet kan
draaien.

• Verwijderen:
Splitpen [A]
Moer voorste as [B]

• Breng het voorwiel los van de grond met de krik.

• Verwijderen:
Voorremkabel [C] (zie Remkabel verwijderen in het
hoofdstuk Remmen)
Vooras [D]
Voorwiel
Voorremankerplaat [E]

• Verwijder de kraag [A] rechts van de naaf.

Installeren voorwiel
•Breng hoge-temperatuurvet aan op de oliekeerring [A].

• Breng de kraag [B] rechts van de naaf aan.

• Breng de voorremankerplaat aan.

• Breng het lipje [A] op de vorkpoot aan in de groef [B] op
de voorremankerplaat.



WIELEN/BANDEN 9-7
Wielen (velgen)

•Steek de as [A] er vanaf de rechterzijde in en haal de
asmoer [B] aan.

Moment - Voorasmoer: 44 Nm (4,5 kgf·m)

•Breng een nieuwe splitpen [C] aan op de vooras en buig
de pen aan weerskanten.

• Breng de voorremkabel aan en stel de speling van de
remhendel af (zie Speling remhendel afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder de krik.

Achterwiel verwijderen
•Breng het achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verwijderen:
Stelmoer [A]
Splitpen [B]
Moer [C], ring en bout achterste koppelverbinding
Splitpen [D]
Moer achteras [E]

•Om het uiteinde van de remstang te verwijderen uit de
remnokhefboom, moet u eerst de remankerplaat zover
mogelijk rechtsom [A] draaien en vervolgens het rempe-
daal licht intrappen om de remstang [B] te verwijderen van
de verbinding [C] van de remnokhefboom.

•Verwijder de achteras [D].

•Haal de ketting van het achterste kettingwiel af.
○Hang de ketting aan de achterbrug op.

• Verwijderen:
Achterwiel
Achterremankerplaat [E]

• Verwijder de kraag [A] links van de naaf.
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Wielen (velgen)

Installeren achterwiel
•Breng hoge-temperatuurvet aan op de oliekeerring [A].

• Breng de kraag [B] links van de naaf aan.

• Breng de achterremankerplaat aan.

• Breng de aandrijfketting aan met het achterste tandwiel
en plaats het achterwiel op de motorfiets.

• Steek de as vanaf de linkerzijde in.

• Draai de remankerplaat rechtsom totdat de verbinding
van de remnokhefboom voorbij het uiteinde van de rem-
stang komt en plaats vervolgens het uiteinde van de rem-
stang in het gat van de verbinding.

KENNISGEVING

Breng de remstang niet in de verbinding van de
remnokhefboom aan door het rempedaal te ver in
te trappen omdat hierdoor de remveer te ver wordt
uitgetrokken.

•Aanhalen:

Moment - Achterasmoer: 64 Nm (6,5 kgf·m)
Moer koppelverbinding: 25 Nm (2,5 kgf·m)

•Plaats een nieuwe splitpen [A].

OPMERKING
○Als bij het aanbrengen van de splitpen de sleuven in

de moer niet zijn uitgelijnd met het splitpengat in de as,
haal de moer dan rechtsom aan [B] tot het volgende
uitlijnpunt.
○Dit zou binnen 30 graden moeten liggen.
○Draai de moer iets terug en trek deze dan opnieuw aan

als de opening voorbij het dichtstbijzijnde gat gaat.

•Plooi de splitpen [A] over de moer [B].

WAARSCHUWING
Een loszittende asmoer kan een ongeluk veroorza-
ken met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Trek de
asmoer met het juiste koppel aan en monteer een
nieuwe splitpen.

•Breng de splitpen [A] in de boutopening van de koppel-
verbinding aan en spreid de uiteinden uit.

• Afstellen:
Kettingspanning (zie Kettingspanning afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud)
Speling rempedaal (zie Speling rempedaal afstellen in
het hoofdstuk Periodiek onderhoud)

• Verwijder de krik.
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Wielen (velgen)

Wielen inspecteren
•Breng het voor-/achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verdraai het wiel licht, en controleer op ruwheid of niet
soepel draaien.
Vervang bij ruwheid of vastlopen de naaflagers.

• Inspecteer de vooras en achteras visueel op beschadi-
gingen.
Indien de as beschadigd of verbogen is moet hij worden
vervangen.

Spaken inspecteren
•Zie Spaken inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Velgslingering controleren
•Zie Velgslingering controleren in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

As inspecteren
• Inspecteer de as voor- en achter visueel op schade.

Indien de as beschadigd of verbogen is moet hij worden
vervangen.

• Plaats de as op V-blokken die 100 mm (Achteras: 110
mm) [A] uit elkaar staan en plaats een meetklok [B] op de
as ergens halverwege de blokken. Draai [C] aan de as
om de slingering te meten. Het verschil tussen laagste
en de hoogste aflezing is de hoeveelheid slingering.
Als de slingering groter is dan de onderhoudslimiet, ver-
vang dan de as.

Asslingering/Voor: 100 mm Achter: 110 mm
Standaard: 0,1 mm of minder

Onderhoudslimiet: 0,2 mm
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Banden

Verwijderen banden
•Verwijder het wiel (zie Voor-/achterwiel verwijderen).

•Markeer om de wielbalans te handhaven de plaats [A] van
het ventiel op de band met krijt, zodat de band op dezelfde
plaats kan worden gemonteerd.

• Verwijder de ventielkern [B] en laat de lucht ontsnappen.

• Verwijder de moer van het ventiel [C].
○Let er bij het omgaan met de velg op dat de velgflenzen

niet beschadigd raken.

• Smeer de schouders van de band en de velgflenzen aan
beide zijden met een oplossing van zeep en water of rub-
bervet. Dit helpt bij het afschuiven van de schouder van
de band van de velgflenzen.

KENNISGEVING

Nooit smeren met motorolie of petroleumdistillaten
omdat deze de band aantasten.

•Gebruik de hielbreker [A] om de bandhiel aan weerskan-
ten van de velg los te drukken.

Speciaal gereedschap -
Hielbreker: 57001-1072

•Stap naar de kant van de band tegenover het ventiel en
haal de band van de velg met de bandenlichter [A] van
de hielbreker en bescherm de velg met rembeschermers
[B].

Speciaal gereedschap -
Velgbeschermer: 57001-1063
Hielbreker: 57001-1072

KENNISGEVING

Steek de bandenlichter niet zo ver onder de hiel dat
de binnenband beschadigd raakt.

•Verwijder de binnenband als de band er aan een kant is
afgehaald.

• Verwijder de band van de velg.

• Verwijder de velgbeschermer.

Installeren banden
•Controleer de velg en de band voordat u de band mon-

teert en vervang ze indien nodig.

• Breng zeepwater of rubbervet aan op de velgrand en
bandhiel.
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Banden

○Plaats de band zo op de velg dat het ventiel [A] in lijn
komt met het balansmerkteken op de band [B] (het krijt-
merkteken dat bij de verwijdering werd aangebracht of de
verfmarkering bij een nieuwe band).

• Steek het ventiel door de veld en draai de moer losjes
vast.

• Breng de velgbeschermers aan en breng de bandhiel aan
met de bandenlichters.

OPMERKING
○Gebruik de bandenlichters altijd in combinatie met de

velgbeschermers om schade aan de velgen te voorko-
men.

•Leg de band terug op de velg vanaf de tegenoverliggende
kant van het ventiel.
○Steek de bandenlichters niet zo ver onder de hiel dat de

binnenband beschadigd raakt.

• Leg zo ook de bandhiel aan de andere kant over de velg.

•Controleer dat de binnenband niet tussen de band en de
velg zit.

• Draai de moer [A] van het ventiel vast en breng de ven-
tieldop [B] aan.

• Breng de band na plaatsing op de juiste bandenspanning.

Luchtdruk inspecteren/afstellen
•Zie Luchtdruk inspecteren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Naaflagers

Naaflager verwijderen
•Verwijder het wiel (zie Voor-/achterwiel verwijderen).

• Verwijder de vetafdichtingen met een schroevendraaier.

• Gebruik de lagertrekkeras en de lagertrekkerkop om de
naaflagers [A] te verwijderen.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekkeras, 9: 57001-1265 [B]
Lagertrekkerkop, 10 × 12: 57001-1266 [C]

Naaflager aanbrengen
•Blaas vóór het aanbrengen van de naaflagers vuil en

vreemde deeltjes uit de naaf met perslucht om vervuiling
van de lagers te voorkomen.

• Vervang de lagers door nieuwe exemplaren.

• Breng de lagers [A] aan met behulp van de lagermonta-
gegereedschapset [B] met de gemarkeerde of afgedekte
zijden naar buiten.
○Druk de lagers naar binnen tot ze niet meer verder kun-

nen.

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

OPMERKING
○Voor een correcte uitlijning van de banden moet het

rechter lager vóór het linker lager worden aangebracht
in de voor- en achternaaf.

•Vervang de vetafdichting [A] door een nieuw exemplaar.

• Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de
vetafdichting.

• Druk met het lagermontagegereedschapset [C] op dev
etafdichting totdat het afdichtingsoppervlak gelijk ligt [B]
met het uiteinde van het gat.

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

Lager inspecteren
Omdat de naaflagers met uiterst nauwkeurige toleranties

zijn gefabriceerd, kan de speling normaal gesproken niet
worden gemeten.

KENNISGEVING

Verwijder geen lagers om hen te inspecteren. In-
dien er lagers worden verwijderd, moeten ze wor-
den vervangen door nieuwe exemplaren.

•Draai elk lager in de naaf heen en weer [A] terwijl u con-
troleert op speling, ruwheid of slepen. Indien er speling,
ruwheid of slepen wordt vastgesteld, moet het lager wor-
den vervangen.

• Controleer de lagerafdichting [B] op beschadiging en lek-
ken.
Vervang het lager als de afdichting beschadigd is of lekt.
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Naaflagers

Lagers smeren
•Verwijder de naaflagers op de voor- en achterwielnaaf.

•Reinig de lagers met een oplosmiddel met een hoog vlam-
punt, droog ze (in droge toestand niet ronddraaien) en
breng motorolie aan.

•Draai de lagers met de hand rond om de toestand van de
lagers te controleren.
Als het lager geluid maakt, niet soepel draait of zwaar
lopende punten heeft, vervang het dan.

• Als u een lager opnieuw gaat gebruiken, reinig het dan
opnieuw met een oplosmiddel met een hoog vlampunt en
droog het.

• Vul de lagers vóór het aanbrengen met een lagervet [A]
van goede kwaliteit. Draai de lagers met de hand een
aantal keer rond om het vet in de lagers goed te verdelen
en verwijder oud vet dat uit de lagerhuizen op de wielnaaf
is gekomen voordat u de lagers aanbrengt.

• Breng de lagers aan.
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Gedetailleerde illustratie



EINDOVERBRENGING 10-3
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten afdekking motorkettingwiel 5,2 0,53

2 Bevestigingsbout geleiderol ketting 23 2,3

3 Moeren achtertandwiel 34 3,5

4 Moer achteras 64 6,5

5. KLX110D-modellen
G: Vet aanbrengen.

HO: Heavy-duty-olie gebruiken.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Aandrijfketting

Spanning aandrijfketting:

KLX110C-modellen 11 – 16 mm – – –

KLX110D-modellen 8 – 13 mm – – –

Lengte van de ketting met
20 schakels

254,0 – 254,6 mm 259 mm

Standaardketting:

Fabricaat DAIDO – – –

Type DID420DX – – –

Lengte 90 schakels – – –

Tandwiel

Vervorming achterste
tandwiel

TLI 0,4 mm of minder TLI 0,5 mm
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Speciaal gereedschap

Buitenborgveertang:
57001-144

Lagermontagegereedschapset:
57001-1129
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Aandrijfketting

Inspecteren doorhangen ketting
• Zie Speling van aandrijfketting inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Afregelen doorhangen ketting
• Zie Speling van aandrijfketting afstellen in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Wieluitlijning controleren
•Controleer of de inkeping [A] van de kettingspanner te-

genover hetzelfde merkteken [B] op de achterbrug staat
als aan de andere kant van de kettingspanner.
Als dit niet het geval is, stel dan de kettingspanning af
en lijn het wiel uit (zie Kettingspanning afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

OPMERKING
○De wieluitlijning kan ook worden gecontroleerd met een

stalen rei of een stuk touw.

WAARSCHUWING
Een onjuiste uitlijning van het wiel heeft abnormale
slijtage tot gevolg en kan leiden tot gevaarlijke situ-
aties. Let er op dat het wiel correct uitgelijnd is.

Wieluitlijning afstellen
•Dit is dezelfde procedure als die voor de Speling van aan-

drijfketting afstellen (zie Speling van aandrijfketting afstel-
len in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Inspecteren slijtage ketting
• Zie Slijtage van aandrijfketting inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Aandrijfketting smeren
• Zie Aandrijfketting smeren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Verwijderen ketting
•Verwijder de bouten [A] en de afdekking van het motor-

tandwiel [B] met de kettinggeleider.
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Aandrijfketting

•Verwijder de klem [A] van de hoofdschakel met een tang
en verwijder de ketting van het achtertandwiel.

• Verwijder de ketting van de motorfiets en let hierbij op dat
de ketting niet op de grond komt en vuil wordt.

Installeren ketting

WAARSCHUWING
Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend de stan-
daardketting.

•Leg de ketting terug op de tandwielen met de uiteinden
op het achterste tandwiel.

• Breng de hoofdschakel aan vanaf de framekant.

• Breng de klem [A] zodanig aan dat het gesloten uiteinde
van de “U”-punten in de draairichting van de ketting [B]
wijst. (Het open uiteinde van de “U”-punten wijst in te-
gengestelde richting van de draairichting van de ketting).

WAARSCHUWING
Door het verkeerd aanbrengen van de klem van de
hoofdschakel kan deze aan een naburig onderdeel
blijven haken. Als de klem loskomt, kan de ketting
uiteen vallen en dit kan tot blokkering van het ach-
terwiel en verlies van controle over de motorfiets
leiden. Let er op dat de klem van de hoofdschakel
correct geïnstalleerd wordt.

•Stel de speling van aandrijfketting af (Zie Speling van
aandrijfketting afstellen in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).

•Controleer of de rem een goede remkracht levert en niet
aanloopt.

WAARSCHUWING
Als de achterrem niet volledig met het pedaal kan
worden bediend, kan dit tot ernstige of dodelijke
ongevallen leiden. Als het rempedaal niet volledig
kan worden ingetrapt, de remonderdelen demonte-
ren en op slijtage controleren. Versleten remonder-
delen verminderen het remvermogen, kunnen re-
monderdelen beschadigen en tot het weigeren of
blokkeren van de remmen leiden, wat een ongeluk
kan veroorzaken met ernstig of dodelijk letsel als
gevolg.
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Aandrijfketting

•Plaats de kettinggeleider [A] op de afdekking van het mo-
tortandwiel [B] en breng de afdekking aan.

○De bovenste bout is langer dan de andere bouten.

• Aanhalen:

Moment - Bouten van motortandwielafdekking [A]:
5,2 Nm (0,53 kgf·m)
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Tandwielen

Verwijderen tandwiel motor
•Verwijder de afdekking van het motortandwiel (zie Ketting

verwijderen).

• Verwijder de borgveer [A] en het motortandwiel [B] met
de ketting [C].

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertang: 57001-144

•Verwijder het tandwiel uit de ketting.

Installeren motortandwiel
•Vervang de O-ring [A] van de uitgaande as door een

nieuw exemplaar.

• Breng vet aan op de nieuwe O-ring.

• Plaats de O-ring op de uitgaande as terwijl u de O-ring
met de hand uit elkaar trekt.

• Breng de kraag [B] aan op de uitgaande as.
○De afgeschuinde kant [C] van de kraag moet naar binnen

wijzen.

• Breng het motortandwiel [A] en de ketting samen aan.
○Breng het motortandwiel zo aan dat de tandnummermar-

kering naar buiten wijst.

• Breng de borgveer [B] zo aan dat de ronde zijde [C] naar
binnen wijst, zoals afgebeeld.

• Stel indien nodig de kettingspanning af (Zie Kettingspan-
ning afstellen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Breng de afdekking van het motortandwiel aan (zie Ket-
ting aanbrengen).

Verwijderen achterste tandwiel
•Verwijder het achterwiel (zie Verwijderen achterwiel in het

hoofdstuk Wielen/Banden).

•Draai de moeren van het achterste tandwiel [A] los en
verwijder het achterste tandwiel [B].

Installeren achterste tandwiel
•Breng het achterste tandwiel aan met de gemarkeerde

zijde [A] naar buiten.

• Breng de moeren van het achterste tandwiel aan.

Moment - Moeren van achtertandwiel: 34 Nm (3,5
kgf·m)

• Installeer het achterwiel (zie Installeren achterwiel in het
hoofdstuk Wielen/Banden).

Inspecteren slijtage tandwiel
•Zie Slijtage van tandwiel inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.
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Tandwielen

Inspecteren vervorming achterste tandwiel
• Zie Vervorming achterste tandwiel inspecteren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Verwijderen lager koppeling
•Verwijder de koppelingkraag via de linkerkant.

• Verwijder de olieafdichting.

• Klop met de lagermontagegereedschapset [A] of ander
geschikt gereedschap vanaf de trommelzijde op het lager
[B] om het lager te verwijderen.

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

Installeren koppellager
•Druk op het lager met de gemarkeerde zijde naar buiten

totdat het niet meer verder kan.

• Vervang de oliekeerring door een nieuw exemplaar.

• Druk op de olieafdichting zodat het afdichtoppervlak
evenwijdig ligt met het uiteinde van het gat.

Speciaal gereedschap -
Lagermontagegereedschapset: 57001-1129

○Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de vet-
keerring.

Koppelingslager inspecteren en smeren
Omdat het koppelingslager met uiterst nauwkeurige to-

leranties is gefabriceerd, kan de speling normaal gespro-
ken niet worden gemeten.

• Reinig het lager met een oplosmiddel met een hoog vlam-
punt, droog het (in droge toestand niet ronddraaien) en
breng olie aan. Draai het lager met de hand rond om de
toestand ervan te bepalen.
Als het lager geluid maakt, niet soepel draait of ruwe plek-
ken heeft, moet het worden vervangen.

• Als u het lager opnieuw gaat gebruiken, reinig het dan
opnieuw met een oplosmiddel met een hoog vlampunt en
smeer het met lagervet van goede kwaliteit. Draai het
lager met de hand een aantal keer rond om het vet [A] in
het lager goed te verdelen en verwijder oud vet dat uit de
koppeling is gekomen voordat u het lager aanbrengt.
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Koppelingsdemper inspecteren
•Verwijder de koppeling van het achterwiel, en inspecteer

de rubber dempers [A].
Vervang de dempers als ze beschadigd of versleten zijn.
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Gedetailleerde illustratie
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Gedetailleerde illustratie

CL: Kabelsmeermiddel aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
Si: Breng siliconen vet aan.
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Gedetailleerde illustratie
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bout rempedaal 8,8 0,90

2 Moeren koppelverbinding 25 2,5

3 Bout remnokhefboom 7,0 0,71

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet
Remhendel en rempedaal

Speling remhendel 4 – 5 mm – – –

Speling rempedaal 20 – 30 mm – – –

Remtrommel, Remschoenen

Schoenvoeringdikte:

Voor 2,10 – 3,00 mm 1,2 mm

Achter 3,85 – 4,15 mm 2,0 mm

Vrije lengte schoenveer:

Voor 30,8 – 31,2 mm 32,6 mm

Achter 32,5 mm 34,1 mm

Binnendiameter trommel:

Voor 90,000 – 90,087 mm 90,75 mm

Achter 110,000 – 110,087 mm 110,75 mm

Diameter nokkenas:

Voor 11,957 – 11,984 mm 11,88 mm

Achter 14,957 – 14,984 mm 14,88 mm

Binnendiameter
nokkenasopening:

Voor 12,000 – 12,027 mm 12,15 mm

Achter 15,000 – 15,027 mm 15,15 mm

Hoek nokhefboom 80° – 90° – – –
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Speciaal gereedschap

Binnenborgveertang:
57001-143

Krik:
57001-1238
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Remhendel en -kabel

Speling remhendel inspecteren
• Zie Speling remhendel inspecteren in het hoofdstuk Peri-

odiek onderhoud.

Speling remhendel afstellen
• Zie Speling remhendel afstellen in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Remkabel verwijderen
•Maak de remkabel los van de hendel.

• Lossen:
Stelmoeren voorrem [A]

• Verwijderen:
Onderste uiteinde remkabel [B]
Bout [C]

• Trek de remkabel uit het frame.

Remkabel aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde van

verwijderen.

• Leid de remkabel zoals aangegeven in het gedeelte Lig-
ging van kabels, draden en slangen in de Appendix.

• Stel de speling van de remhendel af (zie Speling remhen-
del afstellen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Remkabel smeren
•Smeer de remkabel volgens het Schema periodiek onder-

houd en nadat de kabel is verwijderd. Zie Smeren in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud.
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Rempedaal en remstang

Vrije slag rempedaal inspecteren
•Zie Vrije slag rempedaal inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Vrije slag rempedaal afstellen
•Zie Vrije slag rempedaal afstellen in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Rempedaal en remstang verwijderen
•Verwijder het uiteinde van de remstang [A] uit de remnok-

hefboom [B] (zie Achterwiel verwijderen in het hoofdstuk
Wielen/Banden).

• Verwijderen:
Terughaalveer rempedaal [A]
Bevestigingsbout rempedaal [B]
Rempedaal [C] met remstang [D]

• Verwijderen:
Splitpen [A]
Onderlegring
Pen [B]
Remstang [C]
O-ringen [D]

Rempedaal en remstang aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Vervang de splitpen door een nieuwe.

• Breng universeel vet aan op de scharnier en de O-ringen
van het pedaal.

• Breng vóór het aanbrengen van het rempedaal beide uit-
einden van de terugtrekveer aan op het rempedaal.
○Breng de terugtrekveer [A] zo aan dat het lange haakge-

deelte [B] naar beneden wijst.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbout rempedaal: 8,8 Nm (0,90
kgf·m)

•Stel de vrije slag van het rempedaal af (zie Vrije slag rem-
pedaal afstellen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Remankerplaat en remtrommel

Slijtage van remvoering inspecteren
• Zie Slijtage van remvoering inspecteren in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Hoek remnokhefboom inspecteren
• Zie Hoek remnokhefboom inspecteren in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Hoek remnokhefboom afstellen
• Zie Hoek remnokhefboom afstellen in het hoofdstuk Peri-

odiek onderhoud.

Remankerplaat verwijderen
•Verwijder het voor- of achterwiel (zie Voor-/achterwiel ver-

wijderen in het hoofdstuk Wielen/Banden).

• Verwijder de remankerplaat [A] van het wiel.

Remankerplaat aanbrengen
•Breng de remankerplaat aan in de trommel en breng het

voorwiel of achterwiel aan (zie Voor-/Achterwiel aanbren-
gen in het hoofdstuk Wielen/Banden).

• Stel de speling van de remhendel en het rempedaal af (zie
Speling remhendel/rempedaal afstellen in het hoofdstuk
Periodiek onderhoud).

Remankerplaat demonteren
Voorremankerplaat:

•Verwijderen:
Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)
Remankerplaat (zie Remankerplaat verwijderen)

•Wikkel een schone doek om de voering om te voorkomen
dat er vet of olie op komt en verwijder en monteer de rem-
schoenen [A] door het midden van de voering omhoog te
trekken.
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Remankerplaat en remtrommel

•Markeer de positie [A] van de nokhefboom voordat u deze
verwijdert zodat u de nokhefboom naderhand weer op de-
zelfde positie kunt aanbrengen.

• Verwijder de bout [B] en de moer [C] van de remnokhef-
boom en trek de remnokhefboom [D] uit de remnokkenas.

• Trek de remnokhefboom uit de binnenkant van de reman-
kerplaat .

Achterremankerplaat:
KENNISGEVING

Trap het rempedaal niet te ver in om de remstang van de verbinding van de remnokhefboom
te verwijderen omdat hierdoor de remveer te ver kan worden uitgerekt.
Draai de ankerplaat van de achterrem rechtsom totdat deze niet meer verder draait terwijl
de remstang zich in de verbinding van de remnokhefboom bevindt. Trap vervolgens het
rempedaal lichtjes in om de remstang uit de verbinding van de remnokhefboom te verwij-
deren.

•Verwijder het uiteinde van de remstang [A] uit de remnok-
hefboom [B] (zie Achterwiel verwijderen in het hoofdstuk
Wielen/Banden).

•Markeer de positie [C] van de nokhefboom voordat u deze
verwijdert zodat u de nokhefboom naderhand weer op de-
zelfde positie kunt aanbrengen.

• Verwijder de bout [D] en de moer [E] van de remnokhef-
boom en trek de remnokhefboom uit de remnokkenas.

• Verwijder de indicator [F].

• Verwijderen:
Achterwiel (zie hoofdstuk Achterwiel verwijderen in het
hoofdstuk Wielen/banden)
Remankerplaat (zie Remankerplaat verwijderen)

• Verwijder en monteer de remschoenen volgens de me-
thode voor het demonteren van het voorremankerplaat.

• Trek de remnokhefboom uit de binnenkant van de reman-
kerplaat.

Remankerplaat monteren
•Verwijder olie en vet van de oppervlakken van de reman-

kerplaat.

• Breng een dun laagje vet aan:
Ankerbout [A]
Schoenveer (beide uiteinden) [B]
Nokzijde nokhefboom [C]
Asgedeelte nokhefboom [D]

○Let op dat er geen vet op de voering van de remschoenen
komt.
○Verwijder overtollig vet met een doek.
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Remankerplaat en remtrommel

•Richt de driehoek [A] op de nok naar het midden van de
remankerplaat en breng de nokhefboom aan in de plaat.

WAARSCHUWING
Remmen die niet goed werken kunnen ernstige
of dodelijke ongelukken veroorzaken. Verkeerd
inbouwen heeft tot gevolg dat de remmen niet
effectief werken. Let er op dat de remonderdelen
correct ingebouwd worden.

•Monteer de schoenveren [A] zoals afgebeeld.

• Breng de remschoenen aan en let er op dat er geen vet
op de voering [B] komt.

• Breng de O-ring aan en plaats de indicator [A] zodanig op
de vertanding dat deze naar het uiterst rechtse gedeelte
van het toegestane bereik (USABLE RANGE) [B] wijst
(alleen achterremankerplaat).

• Breng de nokhefboom aan op zijn oorspronkelijke positie
en lijn hem uit met de markering.

• Aanhalen:

Moment - Bout remnokhefboom: 7,0 Nm (0,71 kgf·m)
(alleen achterremankerplaat)

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

Slijtage van remtrommel inspecteren
Als de trommel ongelijkmatig is versleten of groe-
ven bevat, herstel de trommel dan op een remtrom-
mel-draaibank of vervang de naaf (de trommel niet
herstellen tot de onderhoudslimiet en niet herstellen als
een diametermeting de onderhoudslimiet overschrijdt).

•Meet de binnendiameter [A] van de remtrommel. Aange-
zien de remmen minder goed werken door ongelijkmatige
trommelslijtage, moet de diameter op minimaal twee pun-
ten worden gemeten.
Als een diametermeting de onderhoudslimiet overschrijdt,
moet de naaf worden vervangen.

Binnendiameter remtrommel
Standaard:

Voor 90,000 – 90,087 mm

Achter 110,000 – 110,087 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 90,75 mm

Achter 110,75 mm
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Remankerplaat en remtrommel

Slijtage van remschoenvoering inspecteren
•Zie Slijtage van remschoenvoering inspecteren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Slijtage van nokkenas inspecteren
•Meet de asdiameter [A].

Vervang de as als deze versleten is tot onder de onder-
houdslimiet.

•Meet de binnendiameter [B] van de opening van de nok-
kenas.
Vervang de remankerplaat als de slijtage de onder-
houdslimiet overschrijdt.

Diameter nokkenas
Standaard:

Voor 11,957 – 11,984 mm

Achter 14,957 – 14,984 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 11,88 mm

Achter 14,88 mm

Binnendiameter nokkenasopening
Stan-
daard:

Voor 12,000 – 12,027 mm

Achter 15,000 – 15,027 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 12,15 mm

Achter 15,15 mm

Remschoenveren inspecteren
•Controleer de remschoenveren visueel op breuken en

vervorming.
Vervang de veren als ze beschadigd zijn.

•Meet de vrije lengte [A] van de remschoenveren.
Als één van de veren verder is uitgerekt dan de onder-
houdslimiet dan moeten beide veren worden vervangen.

Remschoenveren inspecteren
Standaard:

Voor 30,8 – 31,2 mm

Achter 32,5 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 32,6 mm

Achter 34,1 mm

Remankerplaat smeren
•Zie Remankerplaat smeren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Klembouten voorvork (boven) 20 2,0

2 Klembouten voorvork (onder) 30 3,1

3 Moer bovenste kroonplaat 44 4,5

4 Bouten onderkant voorvork 20 2,0

5. Alleen CA modellen
R: Vervangingsonderdelen
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bevestigingsbout achterschokdemper (boven) 39 4,0

2 Bevestigingsmoer achterschokdemper (boven) 39 4,0

3 Bevestigingsmoer achterschokdemper (onder) 39 4,0

4 Moer scharnieras achterbrug 78 8,0

5 Moeren koppelverbinding 25 2,5

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Voorvork
Luchtdruk Buitenluchtdruk – – –

Uitveerdemping afstellen Niet verstelbaar – – –

Ingaande demping afstellen Niet verstelbaar – – –

Olie vork:

Type SHOWA SS-8 of een gelijkwaardig
product

– – –

Viscositeit SAE 10W-20 – – –

Inhoud (KLX110C) 165 ±2,5 ml – – –

(KLX110D) 182 ±2,5 ml – – –

Peil (KLX110C) 85 ±2 mm – – –

(volledig samengedrukt, zonder
veer)

(KLX110D) 118 ±2 mm
– – –

Vrije lengte vorkveer (KLX110C) 442,7 mm 433,8 mm

(KLX110D) 498,9 mm 488,9 mm

Achterschokdemper

Gasdruk 980 kPa (10 kgf/cm²) – – –
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Speciaal gereedschap

Hendel vorkcilinderhouder:
57001-183

Adapter vorkcilinderhouder:
57001-1011

Voorvorkoliekeerringdrijver:
57001-1219

Krik:
57001-1238
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Voorvork

Olie voorvork verversen
• Zie Olie voorvork verversen in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Voorvork verwijderen
•Verwijderen:

Nummerplaat (zie Nummerplaat verwijderen in het
hoofdstuk Frame)
Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)

• Draai de de bovenste [A] en onderste [B] klembouten van
de voorvork los.

• Trek de vorkpoot [A] er in een draaiende beweging [B]
neerwaarts uit.

Voorvork installeren
•Breng de voorvork aan en controleer of het bovenste uit-

einde [A] van de binnenbuis gelijk ligt met het bovenste
oppervlak [B] van de bovenste kroonplaat.

• Leid de kabels en slangen zoals aangegeven in het ge-
deelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix.

• Installeer het voorwiel (zie Installeren voorwiel in het
hoofdstuk Wielen/Banden).

• Zet de klembouten van de voorvork vast.

Moment - Klembout van voorvork (boven): 20 Nm (2,0
kgf·m)

Klembout voorvork (onder): 30 Nm (3,1
kgf·m)

•Monteer de andere verwijderde onderdelen (zie de betref-
fende hoofdstukken).

• Controleer na de montage de werking van de voorrem.
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Voorvork

Voorvork demonteren (elke vorkpoot)
•Verwijder de dop.

•Draai de bovenste klembout van de voorvork [A] los.

• Verwijder de borgveer [B] door op de bovenste plug [C] te
drukken en verwijder de plug met de O-ring.

• Verwijder de voorvork (zie Verwijderen voorvork).

•Reinig de voorvork grondig alvorens deze te demonteren.

KENNISGEVING

Maak geen krassen op de binnenste buis en voor-
kom beschadiging van de stofafdichting.
Voorkom schade aan de binnenste buis of de stofaf-
dichting. Gebruik een mild reinigingsmiddel en een
spons vuil af met ruime hoeveelheden water.

•Verwijderen:
Vorkveer
Stofring

• Laat de olie uit de voorvork stromen [A] door de voorvork
op zijn kop te houden.

OPMERKING
○Pomp de vorkbuis een aantal keer om alle olie te ver-

wijderen.

•Houd de buitenste buis horizontaal in een bankschroef.

• Voorkom dat de cilinder [A] gaat draaien door de hendel
[B] en de adapter [C] van de vorkcilinderhouder te gebrui-
ken.

Speciaal gereedschap -
Hendel vorkcilinderhouder: 57001-183
Adapter vorkcilinderhouder: 57001-1011

•Draai de inbusbout [D] los en verwijder de bout en de
pakking aan de onderkant van de buitenste buis.

• Verwijder de cilinder [A] en de veer [B] uit de vork.
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Voorvork

• Trek de binnenste buis [A] uit buitenste buis [B].

• Haal de cilindervoet [A] uit de buitenste buis [B].

• Verwijder de borgring [A] uit de buitenste buis.

• Verwijder de oliekeerring [B] en gebruik indien nodig een
dunne schroevendraaier.

Voorvork monteren
•Als u de voorvorkbuizen niet demonteert, laat de vork dan

langer dan 20 minuten omgekeerd staan om alle voorvor-
kolie te laten afvloeien.

• Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde.

• Vervang de volgende onderdelen door nieuwe exempla-
ren.
Borgring
Oliekeerring
Afdichtring onderste inbusbout

• Controleer de volgende onderdelen en vervang bescha-
digde onderdelen.
Binnenste buis (zie Binnenste buis inspecteren)
O-ring bovenste plug

• Plaats de cilindereenheid en de veer in de binnenste buis.
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Voorvork

•Plaats de cilindervoet [A] in de cilinder [B].
○De cilindervoet moet met de tapse zijde [C] naar boven

worden aangebracht.

• Breng de binnenste buis en de cilinder als één geheel in
de buitenste buis aan.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de onder-
ste inbusbout en zet de bout vast met het voorgeschreven
aanhaalmoment door middel van een vorkcilinderhouder.

Moment - Onderste bout voorvork: 20 Nm (2,0 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Hendel vorkcilinderhouder: 57001-183
Adapter vorkcilinderhouder: 57001-1011

•Breng de oliekeerring [A] aan door er op te kloppen met
het montagegereedschap [B] voor de oliekeerring van de
voorvork totdat de keerring niet meer verder kan.

Speciaal gereedschap -
Montagegereedschap oliekeerring voorvork:

57001-1219

•Breng de volgende onderdelen aan.
Houder
Stofring

•Meet de diameters van beide uiteinden van de vorkveer
en breng de vorkveer met de kleine diameter [A] naar
beneden aan.

• Vul vorkolie bij (zie Voorvorkolie verversen in het hoofd-
stuk Periodiek onderhoud).

• Breng de vorkpoten aan (zie Voorvork installeren).
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Voorvork

Binnenste buis inspecteren
• Inspecteer de binnenste buis [A] visueel en herstel even-

tuele schade.

• Inkepingen of roestschade kan soms worden hersteld
door met behulp van een wetsteen scherpe of opstaande
randen die de afdichting beschadigen te verwijderen.
Indien de schade onherstelbaar is, de binnenste buis ver-
vangen. Omdat schade aan de binnenste buis de olie-
keerring beschadigt, de oliekeerring vervangen indien de
binnenste buis werd hersteld of vervangen.

KENNISGEVING

Indien de binnenste buis ernstig gebogen of ge-
krast is, deze vervangen. Overmatig buigen, ge-
volgd door rechtzetten, kan de binnenste buis ver-
zwakken.

•Monteer de binnenste en de buitenste buizen [B] tijdelijk
en pomp ze met de hand heen en weer om te controleren
of ze soepel werken.
Indien u niet soepel bewegen, of vastzitten vaststelt, moe-
ten de binnenste en de buitenste buis worden vervangen.

WAARSCHUWING
Een rechtgemaakte binnenste of buitenste vorkbuis
kan tijdens het rijden defect raken en mogelijk een
ongeluk veroorzaken met ernstig of dodelijk letsel
als gevolg. Vervang een ernstig gebogen of be-
schadigde binnen- of buitenbuis, en inspecteer de
andere buis zorgvuldig voor u haar opnieuw ge-
bruikt.

Oliekeerring inspecteren
•Vervang de oliekeerring [A] altijd door een nieuw exem-

plaar nadat deze is verwijderd.
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Voorvork

Veerspanning controleren
•Controleer omdat een veer korter wordt als deze verzwakt

altijd de vrije lengte [A] om de toestand van de veer te
bepalen.
Als de veer van een vorkpoot korter is dan de onder-
houdslimiet, moet deze worden vervangen. Als de lengte
van een vervangingsveer en die van de overgebleven
veer ver uiteenlopen moet ook de hergebruikte veer wor-
den vervangen, zodat de vorkpoten symmetrisch blijven
ten behoeve van de rijstabiliteit.

Vrije lengte veer
Standaard:

KLX110C-modellen 442,7 mm

KLX110D-modellen 498,9 mm

Onderhoudslimiet:

KLX110C-modellen 433,8 mm

KLX110D-modellen 488,9 mm
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Achterschokdemper

Achterste schokdemper verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)

• Breng het achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

KENNISGEVING

Til het achterwiel iets omhoog wanneer u de beves-
tigingsbouten eruit trekt. Wanneer u op een bout
slaat of deze op een andere wijze forceert, kunnen
de huls en het lager beschadigd raken.

•Verwijderen:
Bevestigingsmoer [A] en bout achterschokdemper (on-
der)
Bevestigingsmoer [B] en bout achterschokdemper (bo-
ven)

• Verwijder de achterschokdemper [A] achterwaarts.

Installeren achterste schokdemper
•Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van

uitbouwen; let daarbij op het volgende.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbout achterschokdemper (bo-
ven) [A]: 39 Nm (4,0 kgf·m)

Bevestigingsmoeren [B] achterschokdem-
per: 39 Nm (4,0 kgf·m)
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Achterschokdemper

Achterschokdemper inspecteren
•Verwijder de achterste schokdemper (zie Achterste

schokdemper verwijderen).

• Inspecteer de volgende items visueel.
Soepele slag
Olielekken
Gebarsten of gedeukt

Vervang de achterschokdemper als er beschadigingen
worden aangetroffen.

• Inspecteer de rubberen bussen [A] visueel.
Vervang deze indien er sporen zijn van schade.

Achterste schokdemper afdanken

WAARSCHUWING
Aangezien de achterste schokdemper stikstof be-
vat, mag de schokdemper pas worden verbrand
wanneer alle stikstof is verwijderd, omdat deze
anders kan ontploffen.
Voordat de achterschokdemper wordt verschroot,
moet u een gaatje boren op het getoonde punt [A]
om alle stikstofgas te laten ontsnappen. Draag een
veiligheidsbril tijdens het boren omdat het gas me-
taaldeeltjes naar buiten kan blazen zodra het gat
ontstaat.
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Achterbrug

Achterbrug verwijderen
•Breng het achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verwijderen:
Ketting (zie Ketting verwijderen in het hoofdstuk Ein-
daandrijving)
Achterwiel (zie hoofdstuk Achterwiel verwijderen in het
hoofdstuk Wielen/banden)

• Verwijderen:
Bouten kettingkap [A]
Kettingkap [B]
Bouten kettinggeleider [C]
Kettinggeleider [D]

• Verwijderen:
Onderkant achterschokdemper [A] (zie Achterschok-
demper verwijderen)
Moer scharnieras achterbrug [B]

• Trek de scharnieras [C] van de achterbrug eruit en verwij-
der de achterbrug [D] achterwaarts.

• Verwijder de kettingschoen [E] van de achterbrug.

Achterbrug aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Zet de moer van de scharnieras vast na het aanbrengen

van de achterschokdemper.

Moment - Bevestigingsmoer [A] achterschokdemper:
39 Nm (4,0 kgf·m)

Moer scharnieras achterbrug [B]: 78 Nm
(8,0 kgf·m)
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bouten stuurklem 25 2,5

2 Moer bovenste kroonplaat 44 4,5

3 Balhoofdmoer 4,9 0,50 T

4 Klembouten voorvork (boven) 20 2,0

5 Klembouten voorvork (onder) 30 3,1

AD: Kleefcement aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
T: Zet de balhoofdmoer eerst vast met een aanhaalmoment van 39 Nm (4.0 kgf·m), draai de moer

vervolgens terug en zet hem weer vast met een aanhaalmoment van 4,9 Nm (0,50 kgf·m).
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Speciaal gereedschap

Lagertrekkeradapter:
57001-136

Balhoofdlagersleutel :
57001-137

Adapter voor balhoofdlagersleutel 32:
57001-292

As voor inpersen buitenste loopvlak stuurpijp:
57001-1075

Montagegereedschap buitenste loopring
stuurpijp, 51,5:
57001-1076

Balhoofdmoersleutel:
57001-1100

Montagegereedschap buitenste loopring
stuurpijp, 46,5:
57001-1106

Lagertrekker:
57001-1675
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Stuurinrichting

Stuur controleren
•Zie Stuurinrichting controleren in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Stuur afstellen
•Zie Stuurinrichting afstellen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Balhoofd, balhoofdlager verwijderen
•Verwijderen:

Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)
Voorspatbord (zie Voorspatbord verwijderen in het
hoofdstuk Frame)

• Verwijderen:
Nummerplaat (zie Nummerplaat verwijderen in het
hoofdstuk Frame)
Bouten stuurhouder [A]
Stuurhouders [B]
Stuur [C]

• Draai de moer [A] van de bovenste kroonplaat los.

• Verwijder de voorvork (zie Voorvork verwijderen in het
hoofdstuk Vering).

• Verwijder de moer van de bovenste kroonplaat en de
kroonplaat [B].

• Houd de onderste kroonplaat [A] tegen en verwijder de
balhoofdmoer [B] met de balhoofdmoersleutel [C] en ver-
wijder vervolgens het balhoofd [D] en de onderste kroon-
plaat.

Speciaal gereedschap -
Balhoofdmoersleutel: 57001-1100

•Verwijderen:
Balhoofddop [A]
Bovenste binnenste loopring [B]
Stalen kogels [C]

○Er bevinden zich 23 stalen kogeltjes in de bovenste bui-
tenste loopring.
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Balhoofdpen

•Om de buitenste loopringen [A] te verwijderen die in de
stuurpijp [B] zijn gedrukt, steekt u een staaf [C] in de stuur-
pijp en slaat u met een hamer op de omtrek van de tegen-
overliggende loopring om de loopringen te verwijderen.

OPMERKING
○Als een balhoofdlager beschadigd is, wordt u aangera-

den zowel het bovenste als het onderste lager (inclusief
de buitenste lagerringen) te vervangen door nieuwe.

•Verwijder de binnenste loopring van het lager van de on-
derste kroonplaat (kegellager) [A] en de vetafdichting uit
het balhoofd met behulp van een lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekker: 57001-1675
Lagertrekkeradapter: 57001-136

Balhoofd, balhoofdlager monteren
•Vervang de buitenste lagerring van het lager door een

nieuwe.
○Breng vet aan op de buitenste loopringen en pers deze

tegelijk in de balhoofdbuis met behulp van de drukas bui-
tenste loopring balhoofdbuis [A] en het montagegereed-
schap voor de buitenste loopringen van de balhoofdbuis.

Speciaal gereedschap -
As voor inpersen buitenste loopvlak stuurpijp:

57001-1075
Montagegereedschap buitenste loopring stuur-

pijp, 51,5: 57001-1076 [B]
Montagegereedschap buitenste loopring stuur-

pijp, 46,5: 57001-1106 [C]

•Vervang de binnenste loopringen door nieuwe.
○Breng vet aan op het onderste kegellager [A] en pers het

op de stuurstang met behulp van het montagegereed-
schap voor balhoofdlagers [B] en de adapter [C].

Speciaal gereedschap -
Balhoofdlagersleutel: 57001-137
Adapter voor balhoofdlagersleutel 32: 57001

-292
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•Breng een royale hoeveelheid vet aan op de bovenste
buitenste loopring in de stuurpijp zodat de stalen kogeltjes
op hun plaats blijven plakken tijdens het aanbrengen van
het balhoofd en breng de bovenste stalen kogeltjes aan.

• Steek het balhoofd [A] voorzichtig in de stuurbuis, zodat
de stalen kogeltjes niet uit het balhoofd vallen.

• Breng de balhoofdkap [B] en de balhoofdmoer [C] aan en
haal deze met de hand aan.

• Breng de bovenste kroonplaat [A] aan.

• Haal de balhoofdmoer [B] lichtjes aan.

• Zet het lager als volgt op zijn plaats:
○Zet de balhoofdmoer vast met een aanhaalmoment van

39 Nm (4,0 kgf·m). (Haak om de balhoofdmoer met het
voorgeschreven aanhaalmoment vast te zetten de sleutel
[A] om balhoofdmoer en trek deze dan bij het gat met een
kracht van 22,2 kg [B] in de aangegeven richting.)

Speciaal gereedschap -
Balhoofdmoersleutel: 57001-1100

○Controleer of er geen speling is en of de stuurstang soe-
pel draait, zonder bijgeluiden. Als dat niet het geval is,
zijn de balhoofdlagers mogelijk beschadigd.
○Draai de balhoofdmoer een fractie los totdat het draaien

lichtjes gaat.
○Draai de balhoofdmoer lichtjes rechtsom totdat het ver-

draaien net moeilijk wordt. Draai niet te vast omdat de
stuurinrichting anders te strak staat afgesteld.

Moment - Balhoofdmoer: 4,9 Nm (0,50 kgf·m)

•Monteer de voorvork (zie Voorvork aanbrengen in het
hoofdstuk Vering).

OPMERKING
○Draai eerst de bovenste klembouten van de voorvork

vast, vervolgens de balhoofdmoer en als laatste de on-
derste klembouten van de voorvork.



STUURINRICHTING 13-9
Balhoofdpen

•Aanhalen:

Moment - Moer bovenste kroonplaat [A]: 44 Nm (4,5
kgf·m)

Klembouten voorvork (boven) [B]: 20 Nm
(2,0 kgf·m)

Klembouten voorvork (onder) [C]: 30 Nm
(3,1 kgf·m)

•Monteer de andere verwijderde onderdelen (zie de betref-
fende hoofdstukken).

WAARSCHUWING
Als het stuur niet tot aan de stuuraanslag draait kan
dit een ongeluk veroorzaken met ernstig of dodelijk
letsel als gevolg. Let er op dat de kabels, kabelbo-
men en slangen de juiste ligging hebben en de be-
weging van het stuur niet hinderen (zie het gedeelte
Routeren van de kabels, bedrading en slangen in
het hoofdstuk Bijlage).

•Controleren en afstellen:
Stuurinrichting
Voorrem
Koppelingskabel (KLX110D-modellen)
Gaskabel

Balhoofdlagers smeren
•Zie Balhoofdlagers smeren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Balhoofdlager inspecteren
•Verwijder vet en vuil van de lagers met een oplosmiddel

met een hoog vlampunt.

•Neem de bovenste en onderste buitenste loopringen af
die in de stuurpijp van het frame zijn geperst en verwijder
vet en vuil.

• Controleer de bovenste loopringen en de stalen kogeltjes.
Als de kogeltjes of loopringen versleten zijn, of als één
van de loopringen is ingedeukt, moeten beide loopringen
en alle kogeltjes van het betreffende lager worden ver-
vangen.

•Controleer de onderste buitenste loopring en de kegels.
Vervang het lager indien dit beschadigd is.

Stuurstang op vervorming controleren
•Controleer telkens wanneer het balhoofd wordt gedemon-

teerd of de stuurinrichting zich niet goed laat afstellen de
stuurstang op kromheid.
Als de balhoofdstang [A] verbogen is, vervang dan het
balhoofd.
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Stuur verwijderen
•Verwijderen:

Nummerplaat (zie Nummerplaat verwijderen in het
hoofdstuk Frame)
Schroef [A]
Remhendelhouder [B]
Complete remhendel [C]

• Schuif de stofhoes [A] opzij.

• Draai de schroeven [B] los en verwijder het gaskabelhuis
[C] samen met de gashendel [D] uit het stuur.

•Maak de kabel [A] van de blokkeerschakelaar van de
startmotor los (alleen KLX110D-modellen) en maak de
kabel [B] van het linker schakelhuis los van de klemmen
[C].

KLX110D-modellen

•Verwijderen:
Bouten [A]
Koppelingshendelhouder [B]
Complete koppelingshendel [C]

• Verwijderen:
Schroef [A]
Behuizing linkerschakelaar [B]
Linker handvat [C]
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Stuur

•Verwijderen:
Bouten stuurhouder [A]
Stuurhouders [B]
Stuur [C]

Stuur monteren
•Breng borgmiddel aan op de binnenzijde van het linker-

handvat van het stuur.

• Breng het linker handvat van het stuur zo aan dat het uit-
steeksel van het handvat op één lijn ligt met de geponste
markering van het stuur.

• Breng de stuurhouders [B] zo aan dat de pijlen [C] op de
houder naar voren [A] wijzen.
○Lijn de geponste markering [D] op het stuur uit met het

pasvlak van de houders van het stuur.

•Draai de bouten van de houders vast, eerst de voorste en
dan de achterste. Als de stuurhouder correct is gemon-
teerd, is er na het vastdraaien geen tussenruimte aan de
voorzijde maar wel een tussenruimte [E] aan de achter-
zijde.

• Zet de bouten van de stuurhouders vast met het aange-
geven aanhaalmoment.

Moment - Bouten stuurhouders: 25 Nm (2,5 kgf·m)

•Breng het linker schakelhuis [A] aan.
KLX110D-modellen

•Breng de koppelingshendel [B] aan.
○Breng de koppelingshendel zo aan dat het pasvlak [C] is

uitgelijnd met de geponste markering [D] op het stuur.

• Breng de complete gashendel zo aan dat de hendel er zo
ver mogelijk in zit.

• Breng de complete gashendel zo aan dat het pasvlak van
het gashendelhuis [A] is uitgelijnd met de geponste mar-
kering [B] van het stuur en zet de schroeven [C] vast.

• Schuif de stofkap [D] weer op zijn plaats.
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Stuur

•Breng de remhendel [A] aan.
○Breng de remhendel zo aan dat het pasvlak [B] is uitge-

lijnd met de geponste markering [C] op het stuur.

• Breng de nummerplaat aan (zie Nummerplaat aanbren-
gen in het hoofdstuk Frame).

• Leg de kabels en de leidingen correct (zie Ligging van
kabels, draden en slangen in de Appendix).
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Beugelbouten voetsteun 25 2,5

2 Bout van zijstandaard 9,8 1,0

3 Moer zijstandaard 29 3,0

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Gedetailleerde illustratie
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Schroeven reflectorsteun achter 7,4 0,75

2. Alleen CA modellen
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Speciaal gereedschap

Krik:
57001-1238
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Frame

Inspecteren frame
•Zie Frame inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Motorbeschermplaat verwijderen/aanbrengen
•Verwijderen:

Bouten [A]
Bouten voetsteunbeugel [B]
Motorbeschermplaat [C]

•Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van
uitbouwen; let daarbij op het volgende.

• Aanhalen:

Moment - Bouten voetsteunbeugel [A]: 25 Nm (2,5
kgf·m)
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Kuipwerk

Kuipwerk uitbouwen
•Verwijderen:

Zijkappen (zie Zijkappen verwijderen)
Zadel (zie Zadel verwijderen)
Bouten [A] (beide zijden)
Schroef [B]
Brandstoftankdop [C]
Kuipwerk [D]

Kuipwerk inbouwen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
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Zadel

Zadel verwijderen
•Verwijder de bevestigingsbouten [A] aan weerskanten

van het zadel.

• Verwijder het zadel [B] in achterwaartse richting.

Het zadel plaatsen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Bevestig de haken [A] onder de ring [B] en de beugel [C].
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Zijkappen verwijderen
•Verwijder de bouten [A].

• Trek de zijkap [B] naar buiten om de aanslag vrij te maken.

Zijkappen installeren
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Breng de kragen aan op de zijkap.
○Breng de nok [A] aan in de opening [B].
○Steek het uitsteeksel [C] in het doorvoerrubber [D].

○De achterste bout [A] is langer dan de voorste bout [B].
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Nummerplaat

Nummerplaat verwijderen
•Verwijder de band [A] van het stuur.

• Verwijder de bout [B] en verwijder de nummerplaat [C]
omhoog.

Nummerplaat aanbrengen
•Breng de kraag [A] aan op de nummerplaat.

• Breng de openingen [A] aan de onderkant van de num-
merplaat aan op het schroefdraad van de bouten [B] in de
onderste beugel van de voorvork.

•Haal de moer [A] aan.

• Breng de band [B] aan op het stuur.

• Leid de kabels en leidingen op de juiste wijze (zie Ligging
van kabels, draden en slangen in de Appendix).



14-12 FRAME
Spatborden

Voorspatbord verwijderen
•Verwijder de bouten [A] en verwijder het voorspatbord [B].

Voorspatbord aanbrengen
•Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van

uitbouwen; let daarbij op het volgende.
○Breng de kragen [A] aan op het voorspatbord [B].

○Breng de langere bouten aan in de voorkant [A] en de
kortere bouten in de achterkant [B].

○Breng het voorspatbord zo aan dat het schroefdraad van
de voorste bouten [A] in de openingen aan de onderkant
van de nummerplaat passen.

Achterspatbord verwijderen/aanbrengen
•Verwijderen:

Zadel (zie Zadel verwijderen)
Zijkappen (zie Zijkappen verwijderen)
Accu [A] (zie Accu verwijderen in het hoofdstuk Elek-
trisch systeem)
Ontsteking [B]
Startmotorrelais [C]
Zekering [D]
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Spatborden

•Verwijder de bouten [A].

• Verwijder de bouten [A] en verwijder het achterspatbord
[B].

•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Leid de kabels en leidingen op de juiste wijze (zie Ligging

van kabels, draden en slangen in de Appendix).

Achterspatlap verwijderen/aanbrengen
•Verwijderen:

Rechter zijkap (zie Zijkappen verwijderen)
Bouten [A] en kragen
Achterspatlap [B]

•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde van
verwijderen.
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Voetsteunen en beugel

Voetsteunen verwijderen/aanbrengen
•Verwijderen:

Splitpen [A]
Scharnierpen [B]
Veer [C]
Voetsteun [D]

• Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde van
verwijderen; let daarbij op het volgende.

• Vervang de splitpen door een nieuwe.

• Breng vet aan op het wrijvingsoppervlak van de voet-
steun.

• Buig het lange uiteinde van de splitpen.

Voetsteunbeugel verwijderen
•Verwijder de motorbeschermplaat (zie Motorbescherm-

plaat verwijderen/aanbrengen)

• Plaats de krik onder het frame om de motorfiets te onder-
steunen.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verwijder de bouten [A] en veerringen.

• Verwijder de beugel [B] van de voetsteunen samen met
de voetsteunen en de zijstandaard.

Voetsteunbeugel aanbrengen
•Het aanbrengen gebeurt in de omgekeerde volgorde.
○Aanhalen:

Moment - Bouten voetsteunbeugel [A]: 25 Nm (2,5
kgf·m)
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Zijstandaard

Zijstandaard uitbouwen
•Breng het achterwiel los van de grond met de krik.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238

•Verwijderen:
Veer [A]
Bout zijstandaard [B]
Moer zijstandaard [C]
Zijstandaard [D]

Zijstandaard inbouwen
•Breng vet aan op het wrijvingsoppervlak [A] van de zij-

standaard [B].

•Draai de bout [C] en de moer [D] van de zijstandaard aan.

Moment - Bout zijstandaard: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)
Moer zijstandaard: 29 Nm (3,0 kgf·m)

•Haak de veer [E] zodanig vast dat het lange veeruiteinde
naar boven wijst.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Bevestigingsschroef regelaar 5,2 0,53

2 Bevestigingsbout bobine 2,9 0,30

3 Schroeven schakelstandschakelaar 2,9 0,30

4 Bougie 13 1,3

5. KLX110D-modellen
6. Accu
7. Startrelais
8. IC-ontsteking
9. Hoofdzekering 10 A
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkin-

gen

1 Schroef startmotoraansluitklem 2,0 0,20

2 Schroeven afdekplaat aansluitklem 2,0 0,20

3 Schroeven borstelhouderplaat 0,9 0,09

4 Schroeven eindafdekking 4,4 0,45

5 Bevestigingsschroeven startmotor 5,2 0,53

6 Bouten dynamodeksel (L = 25) 8,8 0,90

7 Bouten dynamodeksel (L = 45) 8,8 0,90

8 Timinginspectiedop 2,4 0,24

9 Moerdop dynamorotor 2,4 0,24

10 Bouten startmotorkoppeling 11,8 1,2 L

11 Moer dynamorotor 53,9 5,5

12 Klemschroeven dynamokabel 5,2 0,53

13 Bevestigingsschroeven stator 5,2 0,53

14 Bevestigingsbouten krukassensor 2,9 0,30

15. Startmotorkoppeling
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

MO: Molybdeensulfideolie aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen

LG: Breng vloeibare pakking aan.
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Item Standaard Onderhoudsli-
miet

Accu

Type Verzegelde accu (nat) – – –

Model FTH4L-BS – – –

Inhoud 12 V 3 Ah – – –

Laadsysteem

Krukassensorweerstand 50 – 200 Ω (bij 20°C) – – –

Dynamo uitgangsspanning in de tekst – – –

Statorspoelweerstand in de tekst – – –

Ontstekingssysteem

Ontstekingstijdstip VBDP 10° bij 1.650 r/min – – –

Bobine:

3 naalden vonkoverslagaf-
stand

7 mm of meer – – –

Weerstand van de primaire
wikkeling

0,19 – 0,23 Ω (bij 20°C) – – –

Weerstand van de
secundaire wikkeling

2,5 – 3,7 kΩ (bij 20°C) – – –

Primaire piekspanning 100 V of meer – – –

Piekspanning krukassensor 2 V of meer – – –

Bougie:

Type NGK CR6HSA – – –

Afstand 0,6 – 0,7 mm – – –

Elektrisch startsysteem

Startmotor:

Borstellengte 7,0 mm 3,5 mm

Diameter commutator 22,0 mm 21,5 mm
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Rotortrekker M18 × 1,5, M16 × 1,5:
57001-1099

Rotortrekker, M16/M18/M20/M22 × 1,5:
57001-1216

Vliegwielhouder:
57001-1313

Handtester:
57001-1394

Piekspanningadapter:
57001-1415

Naaldadapterset:
57001-1457

Vliegwieltrekker, M28 × 1,0:
57001-1471

Vloeibare pakking, TB1211F:
92104-0004
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Voorzorgsmaatregelen

Er zijn een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen die
uitgevoerd moeten worden bij het werken aan elektrische
systemen. Leer en neem alle onderstaande regels in acht.
○Sla nooit hard op de elektrische componenten, zoals met

een hamer, en laat ze ook nooit op een hard oppervlak
vallen. Zo'n schok kan de onderdelen beschadigen.
○Problemen kunnen te maken hebben met één of in som-

mige gevallen alle onderdelen. Vervang nooit een defect
onderdeel zonder te bepalen wat het defect VEROOR-
ZAAKT heeft. Als het defect is veroorzaakt door een an-
der onderdeel of andere onderdelen moeten deze ook
worden gerepareerd of vervangen, anders zal het nieuwe
onderdeel snel opnieuw defect raken.
○Zorg dat alle connectors in het circuit schoon zijn en vast

zitten, en inspecteer kabels op tekenen van verbranding,
rafels, etc. Slechte kabels en slechte verbindingen kun-
nen een negatieve invloed hebben op het gebruik van
elektrische systemen.
○Meet de weerstand van spoelen en wikkelingen wanneer

het onderdeel koud is (bij kamertemperatuur).
○Elektrische stekkers

Stekkers [A]

Stekkers [B]

Veiligheidsinstructies:

WAARSCHUWING
Het ontstekingssysteem produceert een bijzonder
hoge spanning. Raak de bougie, bobine of bobine-
kabel niet aan terwijl de motor loopt, anders kunt u
een zware elektrische schok krijgen.
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Bedradinginspectie
• Inspecteer de bedrading visueel op tekenen van verbran-

ding, rafelen, etc.
Als bedrading slecht is, vervang dan de beschadigde be-
drading.

• Trek elke stekker [A] apart los en inspecteer deze op cor-
rosie, vuil, en beschadiging.
Als de stekker gecorrodeerd of vuil is, reinig deze dan
zorgvuldig. Vervang hem als hij beschadigd is.

•Meet de bedrading door.
○Gebruik het bedradingsschema voor het vinden van de

uiteinden van de kabel die verdacht is of een probleem
oplevert.
○Verbind de handtester met de uiteinden van de kabels.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

○Zet de tester op het × 1 Ω bereik en lees de tester af.
Als u op de tester geen 0 Ω afleest, is de kabel defect.
Vervangen de kabel of de kabelboom [A] indien noodza-
kelijk.
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Accu

Accu verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)
Bouten accuhouder [A]

• Verschuif de accu en maak de negatieve kabel (–) [B] los
en dan de positieve kabel (+) [C].

KENNISGEVING

Zorg dat u eerst de negatieve (–) kabel losmaakt.

•Verwijderen:
Accuhouder [D]
Accu [E]

Installatie van de accu
• Inspecteer het oppervlak van de accubak visueel.

Als u barsten of elektrolytlekken aan de zijkanten van de
accu aantreft, moet de accu worden vervangen.

• Plaats de accu in de accuhouder in de accubak.

• Sluit de positieve kabel [A] eerst aan op de positieve (+)
klem, en daarna de negatieve kabel [B] op de negatieve
(–) klem.

•Haal de bouten van de accuhouder aan.

• Breng een dunne laag vet aan op de klemmen om corro-
sie te voorkomen.

• Zet de dop op de plusklem (+).

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).

OPMERKING
○Om ontlading van de accu te voorkomen, dient de mo-

torstopschakelaar in de stopstand [A] te staan en moet
het indicatorlampje (LED) [B] gedoofd zijn als de motor-
fiets niet wordt gebruikt.

Accu activeren
Elektrolyt vullen

•Overtuig u ervan dat de modelnaam [A] van de elektro-
lytcontainer overeenkomt met de modelnaam [B] van de
accu. Deze namen moeten hetzelfde zijn.

Modelnaam accu: FTH4L-BS

KENNISGEVING

Zorg dat u de elektrolytcontainer met dezelfde
modelnaam gebruikt als de accu, daar elektro-
lytvolume en specifieke massa variëren met het
accutype. Dit is om overvullen van de elektrolyt,
verkorting van de levensduur van de accu, en ver-
slechtering van de accuprestatie te voorkomen.
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KENNISGEVING

Verwijder het aluminium afdichtingsblad [A] van de
vulpoorten [B] niet tot net voorafgaand aan het ge-
bruik. Zorg dat u de specifieke elektrolytcontainer
voor het juiste elektrolytvolume gebruikt.

•Plaats de accu op een vlak oppervlak.

• Controleer of het afdichtingsblad geen omgekrulde ran-
den,scheuren of gaten heeft.

• Verwijder het afdichtingsblad.

OPMERKING
○De accu is vacuümafgedicht. Als het afdichtingsblad

lucht in de accu heeft gelekt, kan een langere eerste
laadperiode noodzakelijk zijn.

•Verwijder de elektrolytcontainer uit de vinylzak.

• Haal de strip met kappen [A] van de container en zet deze
opzij. Deze wordt later gebruikt om de accu af te dichten.

OPMERKING
○De afgedichte cellen [B] van de elektrolytcontainer niet

doorprikken of anderszins openen. Probeer niet indivi-
duele cellen te scheiden.

•Plaats de elektrolytcontainer ondersteboven met de zes
afgedichte cellen in de vulpoorten van de accu. Houd
de container horizontaal, druk omlaag om de afdichtin-
gen van alle zes cellen te doorbreken. U ziet luchtbellen
omhooggaan in elke cel als de poorten gevuld worden.

OPMERKING
○Kantel de elektrolytverpakking niet

•Controleer de elektrolytdoorstroming.
Als er geen luchtbellen [A] omhoog komen uit de vulpoor-
ten, of indien de containercellen niet volledig leeggelopen
zijn, dient u een paar keer op de container [B] te tikken.

• Houd de container op zijn plaats gedurende 20 minuten
of meer. Verwijder de container niet van de accu voordat
deze leeg is, de accu heeft alle elektrolyt van de container
nodig om goed te kunnen werken.

KENNISGEVING

Verwijderen van de container voor dat deze volledig
leeg is, kan de levensduur van de accu verkorten.
Verwijder de elektrolytcontainer niet tot deze volle-
dig leeg is en 20 minuten zijn verlopen.
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•Verwijder de container voorzichtig van de accu.

• Laat de accu gedurende 30 minuten staan voor het laden
om de elektrolyt in de platen te laten dringen voor een
optimale prestatie.

OPMERKING
○Onmiddellijk laden van de accu na het vullen kan de le-

vensduur bekorten. Laat de accu gedurende tenminste
30 minuten staan na het vullen.

Eerste lading

•Plaats de strip [A] met kappen los boven op de vulpoorten.

• Pas geactiveerde onderhoudsvrije accu's hebben een
eerste lading nodig.

Standaardlading 0,4 A × 5 – 10 uur

Als u een aanbevolen acculader gebruikt, volg dan de in-
structies bij de lader voor een pas geactiveerde onder-
houdsvrije accu.

Door Kawasaki aanbevolen laders:
Optimate III

Yuasa 1,5 Amp Automatic Charger

Battery Mate 150–9

Als de bovenstaande laders niet beschikbaar zijn, gebruik
dan een equivalente lader.

OPMERKING
○Laadstromen variëren afhankelijk van hoe lang de accu

is opgeslagen, de temperatuur, en het type lader dat
gebruikt wordt. Laat de accu gedurende 30 minuten
na de eerste lading staan, controleer dan de spanning
met behulp van een voltmeter. Als de spanning niet ten
minste 12,6 V is, herhaal dan de laadcyclus.

•Nadat het laden is voltooid, drukt u stevig met beide han-
den op de strip met kappen [A] om deze vast te drukken
in de accu (niet slaan of hameren). Wanneer deze juist
is aangebracht, moet de strip met de kappen gelijk zitten
met de bovenzijde van de accu.

KENNISGEVING

Als de strip met doppen [A] eenmaal op de accu is
geïnstalleerd, mag deze nooit meer worden verwij-
derd en mag geen water of elektrolyt in de accu wor-
den bijgevuld.

OPMERKING
○Om een maximale levensduur en klanttevredenheid te

verzekeren, adviseren wij de accu onder belasting te
testen met drie keer zijn amp-uurkwalificatie gedurende
15 seconden.
Controleer de spanning opnieuw en herhaal de laadcy-
clus en de belastingstest als deze lager is dan 12,6 V.
Als deze dan nog onder 12,6 V is, is de accu defect.

Voorzorgsmaatregelen
1) U hoeft de accuvloeistof niet bij te vullen.
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U hoeft bij normaal gebruik de accuvloeistof in deze accu niet bij te vullen tot het einde van zijn le-
vensduur. Met geweld openmaken van de afdichtingskap om water toe te voegen is zeer gevaarlijk.
Doe dat nooit.
2) Verversingslading.

Geef een verversingslading gedurende 5 tot 10 uur met een laadstroom zoals aangegeven in
de specificatie (zie Verversingslading).

Wanneer een snellading onvermijdelijk vereist is, volg dan exact de maximum laadstroom- en
laadtijdcondities zoals aangegeven op de accu.

KENNISGEVING

Deze accu is ontworpen om dit te doorstaan indien verversingsladingen volgens de hier-
boven gespecificeerde methode worden uitgevoerd. Echter, de prestatie van de accu kan
aanmerkelijk worden gereduceerd indien deze wordt opgeladen onder condities anders
dan hierboven aangegeven. Verwijder nooit de afdichtingskap tijdens een verversingsla-
ding.
Als er een excessieve hoeveelheid gas wordt gegenereerd tengevolge van overladen, laat
de ontlastklep het gas ontsnappen om de accu normaal te houden.

3) Wanneer u de motorfiets gedurende maanden niet gebruikt.
Geef een verversingslading voordat u de motorfiets in de opslag doet. Verwijder de negatieve

accukabel als u de motorfiets in de opslag doet. Controleer wel iedere maand of de acculading
minimaal 12,4 V bedraagt en laad de accu tot 100 %.

4) Levensduur van de accu.
Als de accu de motor niet kan starten, zelfs na verscheidene verversingsladingen, heeft de accu

zijn bruikbare levensduur overschreden. Vervang de accu (vooropgesteld dat het startsysteem
van het voertuig geen probleem heeft).

GEVAAR
Accu's produceren een explosief gasmengsel van waterstof en zuurstof dat ernstig letsel
en brandwonden kan veroorzaken als dit tot ontbranding komt. Houd de accu tijdens het
laden uit de buurt van vonken en open vuur. Wanneer u een acculader gebruikt, verbind
dan de accu aan de lader voordat u de lader inschakelt. Deze procedure voorkomt von-
ken bij de accuklemmen die accugassen zouden kunnen ontsteken. De elektrolyt bevat
zwavelzuur. Wees voorzichtig dat het zwavelzuur niet aan uw huid of ogen komt. Spoel
desnoods af met een grote hoeveelheid water en roep medische hulp in bij meer ernstige
brandwonden.

Verwisselen
Een onderhoudsvrije accu kan alleen volledig presteren in combinatie met een goed werkend elek-

trisch systeem van het voertuig. Vervang daarom een onderhoudsvrije accu op een motorfiets alleen
als die origineel al was uitgevoerd met een onderhoudsvrije accu.

Wees voorzichtig indien een onderhoudsvrije accu is geïnstalleerd op een motorfiets die als origi-
nele apparatuur een gewone accu had. De levensduur van de onderhoudsvrije accu wordt hierdoor
verkort.

Inspectie van de laadconditie
• Zie Laadtoestand van de accu inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Verversingslading
•Verwijder de accu (zie Accu verwijderen).

• Doe verversingslading door de volgende methode vol-
gens de accuklemspanning.

WAARSCHUWING
Deze accu is van het onderhoudsvrije type. Laad-
stroom en tijd als hieronder vermeld.
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Spanning aan aansluitpunt: 11,5 – lager dan 12,6 V
Standaardlading 0,4 A × 5 – 10 u (zie volgende

diagram)

Snelladen 4 A × 0,5 u

KENNISGEVING

Indien mogelijk, niet snelladen. Als snelladen on-
vermijdelijk is, doe dan later een standaardlading.

Spanning aan aansluitpunt: lager dan 11,5 V
Laadmethode: 0,4 A × 20 u

OPMERKING
○Verhoog de laadspanning tot een maximum spanning

van 25 V indien de accu in eerste instantie geen stroom
accepteert. Laad niet langer dan 5 minuten bij ver-
hoogde spanning en controleer vervolgens of de accu
stroom trekt. Als de accu stroom accepteert, verlaag
dan de spanning en laad met de standaard laadme-
thode beschreven op de accuhouder. Als de accu na 5
minuten geen stroom accepteert, vervang dan de accu.

Accu [A]
Acculader [B]
Standaard waarde [C]
Stroom begint te lopen [D].

• Bepaal de accuconditie na een verversingslading.
○Bepaal de conditie van de accu die is overgebleven na 30

minuten na voltooiing van de lading door de klemspan-
ning te meten volgens de onderstaande tabel.

Criteria Oordeel

12,6 V of hoger In orde

12,0 – Lager dan 12,6 V
Laadt onvoldoende → Opnieuw

laden

Lager dan 12,0 V Onbruikbaar → Vervangen
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Dynamodeksel verwijderen
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)
Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Motortandwielafdekking (zie Verwijderen tandwiel motor
in het hoofdstuk Eindoverbrenging)

○Verwijder de kabel uit de klem [A].

•Maak de connector van de dynamokabel los [B].

• Verwijderen:
Bouten dynamodeksel [A]
Dynamodeksel [B]

Dynamodeksel aanbrengen
•Vergeet niet de paspennen [A] aan te brengen.

• Breng een nieuwe pakking aan.

• Breng vloeibare pakking aan op de plaats [A] van het ka-
beldoorvoertule voor de dynamo.

Afdichtmiddel -
Vloeibare pakking, TB1211F: 92104-0004

OPMERKING
○Verwijder na het aanbrengen van het dynamodeksel het

teveel aan siliconen afdichtmiddel.

•Breng het dynamodeksel weer aan.

Moment - Bouten van afdekking van dynamo: 8,8 Nm
(0,90 kgf·m)

•Monteer de verwijderde onderdelen (zie de betreffende
hoofdstukken).
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Verwijderen van de rotor van de dynamo
•Verwijderen:

Dynamodeksel (zie Dynamodeksel verwijderen)
Tussentandwiel en ringen van startmotor

•Wis de olie van de buitenomtrek van de rotor.

•Houd de dynamorotor vast met de vliegwielhouder [A] en
verwijder de moer van de rotor [B].

Speciaal gereedschap -
Vliegwielhouder: 57001-1313

•Verwijder de vliegwielhouder.

• Verwijder met behulp van de vliegwieltrekker [A] en de
rotortrekker [B] de dynamorotor van de krukas.

Speciaal gereedschap -
Vliegwieltrekker, M28 × 1,0: 57001-1471
Rotortrekker, M16/M18/M20/M22 × 1,5: 57001

-1216 of
Rotortrekker M18 × 1,5, M16 × 1,5: 57001-1099

○Houd de vliegwieltrekker vast met een sleutel, schroef de
rotortrekker erin en verwijder de dynamorotor.

OPMERKING
○Als het moeilijk is om de rotor te verwijderen met de

rotortrekker (57001-1216) klop dan met een hamer op
de dop aan de bovenkant van de rotortrekker terwijl u
de rotortrekker vasthoudt in de draairichting.

KENNISGEVING

Probeer niet de balk of de rotor van de dynamo zelf
te slaan. Door op de balk of de rotor te slaan kan
de balk verbogen raken of de magneten hun mag-
netisme verliezen.

Installatie van de rotor van de dynamo
•Breng molybdeendisulfideolie aan op de krukas [A].

• Verwijder olie en vuil van het tapse gedeelte van de
krukas [B] en van het tapse gedeelte van de rotor [C]
met een oplosmiddel met een hoog vlampunt. Droog de
onderdelen met een schone doek.

• Bevestig de schijfspie [D] stevig in de sleuf in de krukas.

•Draai het tandwiel van de startmotorkoppeling [B]
rechtsom en breng de rotor [A] aan.

OPMERKING
○Verwijder het tussentandwiel van de startmotor en draai

het tandwiel van de koppelbegrenzer [C] linksom.
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•Houd de rotor tegen met de vliegwielhouder [A] en draai
de rotormoer [B] aan.

Moment - Moer dynamorotor: 53,9 Nm (5,5 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Vliegwielhouder: 57001-1313

•Breng het dynamodeksel aan (zie Dynamodeksel aan-
brengen).

Stator verwijderen
•Verwijderen:

Dynamodeksel (zie Dynamodeksel verwijderen)
Statorschroeven [A]
Schroeven krukassensor [B]
Klemschroeven dynamokabel [C]
Kabelklemmen [D]
Kabeldoorvoertule [E]

• Verwijder de stator en de krukassensor als geheel.

Stator aanbrengen
•Aanbrengen:

Stator [A]
Krukassensor [B]
Klemmen [C]

• Leid de dynamokabel [D] zoals afgebeeld.

• Aanhalen:

Moment - Statorschroeven: 5,2 Nm (0,53 kgf·m)
Schroeven krukassensor: 2,9 Nm (0,30

kgf·m)
Klemschroeven dynamokabel: 5,2 Nm (0,53

kgf·m)

•Breng vloeibare pakking rondom de doorvoertule [E] van
de bedrading aan.

Afdichtmiddel -
Vloeibare pakking, TB1211F: 92104-0004

•Plaats het doorvoertule van de statorbedrading stevig in
de inkeping van het dynamodeksel.

• Breng het dynamodeksel aan (zie Dynamodeksel aan-
brengen).

Inspectie van de dynamo
•Er zijn drie typen dynamodefecten: Kortsluiting, open be-

drading (draad doorgebrand) of verlies van rotormagne-
tisme.
○Een kortsluiting of open circuit in één van de spoeldraden

resulteert of in een lage uitgangsspanning, of helemaal
geen uitgangspanning.
○Magnetisch krachtverlies van de rotor leidt tot vermo-

gensverlies en kan worden veroorzaakt door het laten
vallen van de rotor of door tegen de rotor te stoten, door
de rotor in de buurt van een elektromagnetisch veld te
leggen of gewoon door ouderdom.
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•Controleer de uitgangsspanning van de dynamo aan de
hand van de volgende procedures.
○Verwijderen:

Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)
Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)

○Neem de kabels uit de klem [A].
○Sluit de handtester aan op de connector [B] zoals aange-

geven in tabel 1 met behulp van de adapterset.
○Start de motor.
○Laat de motor draaien met het toerental zoals aangege-

ven in tabel 1.
○Noteer de meetwaarden.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Naaldadapterset: 57001-1457

Tabel 1, Uitgangspanning dynamo

Verbindingen
Tester-
bereik Tester (+) aan Tester (–) aan

Meetwaarde
bij 4.000

r/min

50 V AC Witte kabel Massa 48 V of meer

Als de uitgangsspanning de waarde in de tabel toont,
werkt de dynamo op de juiste wijze.
Als de uitgangsspanning een veel lagere waarde aan-
geeft dan die in de tabel betekent dit dat de dynamo de-
fect is.

•Controleer de statorspoelweerstand als volgt.
○Zet de motor af.
○Maak de kabelconnector van de dynamo los.
○Sluit de handtester [A] aan op de stekker [B] zoals aan-

gegeven in tabel 2.
○Noteer de gemeten waarden.

Tabel 2, Statorspoelweerstand

VerbindingenTester-
bereik Tester (+) aan Tester (–) aan

Aflezing

× 1 Ω Witte kabel Massa 0,2 – 1,0 Ω



15-20 ELEKTRISCH SYSTEEM
Laadsysteem

Als de weerstand groter is dan aangegeven in de tabel of
wanneer de handtester geen meetwaarde (∞) weergeeft,
dan heeft de stator een onderbreking en moet deze wor-
den vervangen. Veel minder dan deze weerstand bete-
kent dat de stator is kortgesloten, en moet worden ver-
vangen.

•Meet met behulp van het hoogste weerstandsbereik van
de handtester de weerstand tussen elke kabel en de
chassismassa.
Elke meetwaarde op de handtester minder dan oneindig
(∞) betekent een kortsluiting, waardoor de stator moet
worden vervangen.
Als de statorspoelen een normale weerstand hebben,
maar uit de spanningscontrole blijkt dat de dynamo defect
is, dan zijn de rotormagneten waarschijnlijk verzwakt, en
moet de rotor worden vervangen.

Laadspanning inspecteren
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)

• Controleer de accuconditie (zie Inspectie van de laadcon-
ditie).

•Warm de motor op om goede bedrijfsomstandigheden
voor de dynamo te krijgen.

• Sluit de handtester [A] aan zoals aangegeven in de tabel.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Laadspanning

VerbindingenTester-
bereik Tester (+) aan Tester (–) aan

Aflezing

25 V DC Accupool (+) Accupool (–) Accuspanning

• Start de motor en noteer de spanningsaflezingen bij di-
verse motortoerentallen. De afgelezen waarden moeten
bij een lage motorsnelheid bijna gelijk zijn aan de ac-
cuspanning en moeten stijgen als de motorsnelheid toe-
neemt. Maar zij moeten onder de gespecificeerde span-
ning gehouden worden.

• Zet de motor af en koppel de handtester los.
Als de laadspanning tussen de waarden zoals aangege-
ven in de tabel wordt gehouden, wordt aangenomen dat
het laadsysteem normaal werkt.
Als de laadspanning veel hoger is dan de waarden ge-
specificeerd in de tabel, is de regelaar/gelijkrichter defect
of de regelaar/gelijkrichterkabels zijn los of onderbroken.
Als de laadspanning niet stijgt als de motorsnelheid toe-
neemt, dan is de regelaar/gelijkrichter defect of is de uit-
gangsspanning van de dynamo te laag voor de belastin-
gen. Controleer de dynamo en regelaar/gelijkrichter om
te bepalen welk onderdeel defect is.
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Inspectie regelaar/gelijkrichter
•Verwijder het kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het

hoofdstuk Frame).

• Verwijder de schroeven [A] en koppel de connector [B]
los.

•Meet de interne weerstand in beide richtingen tussen de
aansluitklemmen met de Kawasaki handtester.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Als de tester niet de voorgeschreven waarde weergeeft,
dan moet de regelaar/gelijkrichter worden vervangen.

Interne weerstand bij 20°C Eenheid: kΩ
Positieve (+) kabel tester

Aansluiting A B C

(–)* A – 6,9 – 70 ∞
B ∞ – ∞
C ∞ ∞ –

(–)*: Negatieve (–) kabel tester

KENNISGEVING

Gebruik voor deze test alleen handtester 57001
-1394. Een andere ohmmeter dan de handtester
kan andere waarden aangeven. Als een weer-
standsmeter of een meter met een grote accu
wordt gebruikt, dan zal de regelaar worden bescha-
digd.

•Sluit de connector van de kabel van de regelaar/gelijk-
richter aan en breng de rubberen kap [A] op de connector
aan.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsschroef regelaar [B]: 5,2 Nm
(0,53 kgf·m)
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Laadsysteemcircuit

1. Lading
2. Hoofdzekering 10 A
3. Accu 12 V 3 Ah
4. Regelaar/Gelijkrichter
5. Dynamo
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Startmotorkoppeling/Tandwiel startmotorkoppel-
ing verwijderen
•Verwijderen:

Dynamorotor (zie Dynamorotor verwijderen)

• Verwijder de bouten [A] en verwijder de startmotorkoppe-
ling [B] van de rotor.

Speciaal gereedschap -
Vliegwielhouder [C]: 57001-1313

•Trek het tussentandwiel en de as van de startmotor [A] uit
het carter.

• Verwijder de koppelbegrenzer [B].

• Verwijder de schijfspie [C] en het tandwiel van de start-
motorkoppeling [D].

Startmotorkoppeling/Tandwiel startmotorkoppel-
ing aanbrengen
•Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten

van de startmotorkoppeling.

• Breng de startmotorkoppeling [A] aan op de dynamorotor.

• Aanhalen:

Moment - Bouten startmotorkoppeling [B]: 11,8 Nm
(1,2 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Vliegwielhouder: 57001-1313

•Breng een molybdeendisulfide-olieoplossing op de vol-
gende onderdelen aan.
Krukas [A]
Tussentandwielas startmotor [B]
As koppelbegrenzer [C]

• Aanbrengen:
Tandwiel startmotorkoppeling [D]
Tussentandwiel startmotor
Koppelbegrenzer
Schijfspie [E]
Dynamorotor (zie Dynamorotor aanbrengen)
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Inspectie van de startmotorkoppeling
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Dynamodeksel (zie Dynamodeksel verwijderen)
Tussentandwiel startmotor [A]

• Draai de koppelbegrenzer [A] met de hand. Het tandwiel
van de startmotorkoppeling [B] moeten vrij rechtsom [C]
draaien, maar mag niet linksom draaien.
Als de startmotorkoppeling niet werkt zoals het moet of
als hij lawaai maakt, ga dan naar de volgende stap.

• Demonteer de startmotorkoppeling, en inspecteer de
koppelingsonderdelen visueel.
Als er is een versleten of beschadigd onderdeel is, ver-
vang dit dan.

• Verwijder de dynamorotor (zie Dynamorotor verwijderen).

• Controleer het tandwiel van de startmotorkoppeling [A].
Als de wrijvingsoppervlakken [B] versleten of beschadigd
zijn, moet het tandwiel van de startmotorkoppeling wor-
den vervangen.

Koppelbegrenzer van startmotor controleren
• Tap de motorolie af (zie Motorolie vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Dynamorotor (zie Dynamorotor verwijderen)
Koppelbegrenzer [A]

• Controleer de koppelbegrenzer visueel.
Als de begrenzer is versleten, verkleurd of andere schade
vertoont, vervang deze dan in zijn geheel.
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WAARSCHUWING
Het ontstekingssysteem produceert een bijzonder
hoge spanning. Raak de bougie, bobine of bobine-
kabel niet aan terwijl de motor loopt, anders kunt u
een zware elektrische schok krijgen.

Verwijderen van de krukassensor
•Zie Stator verwijderen.

Krukassensor aanbrengen
•Zie Stator aanbrengen.

Bobine verwijderen/aanbrengen
•Verwijderen:

Kuipwerk (zie Kuipwerk uitbouwen in het hoofdstuk
Frame)
Bougiedop

•Maak de bobinekabels [A] los.

• Verwijder de bevestigingsbout [B] en verwijder de bobine
[C].

•Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van
uitbouwen; let daarbij op het volgende.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbout bobine: 2,9 Nm (0,30
kgf·m)

Bobine controleren
Vonkoverslagafstand meten

De nauwkeurigste test voor het bepalen van de toestand
van de bobine is het meten van de vonkoverslagafstand met
de bobinetester voor de drienaaldenmethode.

• Verwijder de bobine (zie Bobine verwijderen/aanbren-
gen).

• Sluit de bobine (met de bougiedop aangesloten op de
bougiekabel) [A] aan op de tester [B] en meet de vonk-
overslagafstand.

WAARSCHUWING
Raak de bobine of kabel niet aan om extreem zware
elektrische schokken te voorkomen.

Als de meetwaarde kleiner is dan de gespecificeerde
waarde, is er een defect aan de bobine of bougiedop.

3 naalden vonkoverslagafstand
Standaard: 7 mm of meer

•Meet de vonkoverslagafstand opnieuw met de bougiedop
losgehaald van de bobinekabel om te bepalen welk on-
derdeel defect is. Verwijder de dop door deze linksom te
draaien.
Als de vonkoverslagafstand kleiner is dan normaal zoals
eerder, ligt de storing in de bobine zelf. Als de vonkover-
slagafstand nu normaal is, is de bougiedop defect.
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Weerstand bobine meten
Als de vonkoverslagtester niet beschikbaar is, kan de bo-

bine worden gecontroleerd op een onderbroken of ernstig
kortgesloten wikkeling met een ohmmeter. Met een ohm-
meter kunnen echter geen lagenkortsluitingen en kortslui-
tingen door isolatiedefecten bij hoge spanning worden ge-
detecteerd.

• Verwijder de bobine (zie Bobine verwijderen/aanbren-
gen).

•Meet de weerstand van de primaire wikkeling [A].
○Sluit een ohmmeter aan tussen de aansluitingen van de

bobine.
○Stel de meter in op het × 1 Ω bereik en lees de meter af.

•Meet de weerstand van de secundaire wikkeling [B].
○Verwijder de bougiedop door hem linksom te draaien.
○Sluit een ohmmeter aan tussen de bougiekabel en de

groene aansluitklem (massa).
○Stel de meter in op het × 1kΩ bereik en lees de meter af.

Weerstand van bobinewikkeling
Primaire wikkelingen: 0,19 – 0,23 Ω
Secundaire wikkelingen: 2,5 – 3,7 kΩ

Als de meetwaarden afwijken van de specificaties, ver-
vang dan de bobine.
Als de meetwaarden voldoen aan de specificaties, zijn
de bobinewikkelingen waarschijnlijk in orde. Als het ont-
stekingssysteem echter nog altijd niet naar behoren werkt
nadat alle andere onderdelen zijn gecontroleerd, vervang
de bobine dan als test door een bewezen goed exem-
plaar.

• Controleer de bougiekabel visueel op beschadigingen.
Als de bougiekabel beschadigd is, moet de spoel worden
vervangen.

Bougies reinigen en controleren
• Zie Bougie reinigen en inspecteren in het hoofdstuk Peri-

odiek onderhoud.

Elektrodeafstand controleren
• Zie Bougie reinigen en inspecteren in het hoofdstuk Peri-

odiek onderhoud.

Ontsteking verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)
Startrelais

• Verwijder de ontsteking [A] en koppel de connectoren van
de ontsteking [B] los.
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Ontsteking inspecteren

KENNISGEVING

Neem voor het controleren van de IC-ontsteking het
volgende in acht om beschadiging van de ontste-
king te voorkomen.
Maak de IC-ontsteking niet los als de motor loopt.
Hierdoor kan de IC-ontsteking beschadigd raken.

Primaire piekspanning bobine controleren

•Trek de bougiedop van de bougie maar laat de bougie in
de cilinder zitten.

• Sluit een goede bougie [A] aan op de bougiedop en raak
de motor aan met de bougie.

OPMERKING
○Meet de spanning voor elke aangesloten kabel correct.

Als de kabel niet is aangesloten, zal de meetwaarde
niet juist zijn.
○Handhaaf de juiste compressiewaarde voor de cilinder

(meet de spanning met de bougie in de cilinderkop).

•Sluit de piekspanningsadapter [B] aan tussen de
aansluitklem van de primaire kabel (zwart) en de
massa-aansluiting van de unit als de kabel van de
bobine [C] is aangesloten.
○Stel de tester in op het DC 250 V bereik.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningadapter: 57001-1415

Type: KEK-54-9-B
Naaldadapterset: 57001-1457

Aansluiting: Adapter Handtester

Massa [D] ← Rode kabel → (+)

Zwarte kabel
[E]

← Zwarte
kabel

→
(–)

IC-ontsteking [F]
Testpennen [G]
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•Schakel de versnelling in neutraal.

• Start de motor door een aantal keer op de startknop te
drukken en meet de piekspanning van de primaire bobine.

Primaire piekspanning bobine
Standaard: 100 V of meer

WAARSCHUWING
Elektrische onderdelen kunnen ernstige elektri-
sche schokken veroorzaken. Raak bij het meten
van spanning het metalen gedeelte van de testpen
niet aan om schokken te voorkomen.

Als de gemeten spanning lager is dan de voorgeschreven
waarde, controleer dan de bobine (zie Bobine inspecte-
ren).
Als de bobine in goede staat is, controleer dan de andere
onderdelen (zie het schema in dit hoofdstuk).
Als alle onderdelen in goede staat zijn, vervang dan de
ontsteking.
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Piekspanning krukassensor controleren

•Controleer de piekspanning aan de hand van de volgende
procedures.
○Maak de connector van de dynamokabel los van de

hoofdkabelboom (zie Dynamodeksel verwijderen).

OPMERKING
○Meet de spanning voor elke aangesloten kabel correct.

Als de kabel niet is aangesloten, zal de meetwaarde
niet juist zijn.
○Houd de juiste compressiewaarde voor de cilinder in

stand (meet de spanning met de bougie in de cilinder-
kop).

○Stel de handtester in op het DC 10 V bereik.
○Sluit de piekspanningsadapter [A] aan op de tester en op

de aansluitklemmen van de connector van de dynamoka-
bel [B].

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningadapter: 57001-1415

Type: KEK-54-9-B

Aansluiting: Adapter Handtester

Blauwe/Gele
kabel [C]

← Rode kabel →
(+)

Massa
← Zwarte

kabel
→

(–)

○Start de motor door een aantal keer op de startknop te
drukken met de versnelling in neutraal en meet de piek-
spanning van de krukassensor.

Piekspanning krukassensor
Standaard: 2 V of meer

WAARSCHUWING
Elektrische onderdelen kunnen ernstige elektri-
sche schokken veroorzaken. Raak bij het meten
van spanning het metalen gedeelte van de testpen
niet aan om schokken te voorkomen.

Als de gemeten spanning lager is dan de voorgeschreven
waarde, controleer dan de krukassensor (zie Krukassen-
sor inspecteren).
Als de krukassensor in goede staat is, controleer dan de
andere onderdelen (zie het schema in dit hoofdstuk).
Als alle onderdelen in goede staat zijn, vervang dan de
ontsteking.
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Krukassensor inspecteren
•Verwijderen:

Connector dynamokabel (zie Dynamodeksel verwijde-
ren).

• Stel de handtester [A] in op het bereik × 10 Ω en sluit de
tester aan op de blauwe/gele kabel [B] in de connector en
op de massa.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Als de weerstand hoger is dan de gespecificeerde
waarde, heeft de spoel een onderbroken kabel en moet
worden vervangen. Een veel lagere weerstand betekent
dat de krukassensor is kortgesloten en moet worden
vervangen.

Krukassensorweerstand
Standaard: 50 – 200 Ω bij 20 °C
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Circuit ontstekingssysteem

1. Noodstopschakelaar
2. Motorstartknop
3. Hoofdzekering 10 A
4. Accu 12 V 3 Ah
5. Krukassensor
6. IC-ontsteking
7. Bobine
8. Bougie
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Startmotor verwijderen

KENNISGEVING

Tik niet op de startmotoras of het huis. Tikken op de
as of het huis kan schade aan de motor berokkenen.

•Verwijderen:
Uitlaatpijpafdekking (zie Uitlaatdemper verwijderen in
het hoofdstuk Bovenzijde motor)

• Schuif de rubber kap [A] naar buiten.

• Verwijderen:
Schroef startmotoraansluitklem [B]
Bevestigingsschroeven startmotor [C]

• Trek de startmotor [D] er uit.

Startmotor aanbrengen

KENNISGEVING

Tik niet op de startmotoras of het huis. Tikken op de
as of het huis kan schade aan de motor berokkenen.

•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe.

• Breng vet aan op de nieuwe O-ring.

• Breng de startmotor en de andere verwijderde onderde-
len aan.

Moment - Bevestigingsschroeven startmotor: 5,2 Nm
(0,53 kgf·m)

Schroef startmotoraansluitklem: 2,0 Nm
(0,20 kgf·m)

Startmotor demonteren
•Verwijder de startmotor (zie Startmotor verwijderen).

• Verwijder de schroeven van de eindafdekking [A] met de
borgringen.

•Houd het pignongedeelte [B] vast en trek het juk [C] naar
buiten.

• Verwijder het anker [A] en de pakking [B] van de eindkap
[C].

OPMERKING
○Omwikkel het pignongedeelte [D] met vinyltape voordat

u het anker verwijdert.
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OPMERKING
○Houd de kabels van de koolborstel [A] vast met geschikt

gereedschap [B], zoals afgebeeld.

• Trek de veer van de koolborstel [A] eruit.

• Verwijder de schroeven van de borstelhouder [B] met de
borgringen en de platte ringen.

• Verwijder de (–) koolborstel [C].

• Verwijder de schroeven van de afdekplaat van de aan-
sluitklem [A] en de afdekplaat [B].

• Duw de aansluitklem [C] in de eindafdekking.
○Verwijder de aansluitklem met de (+) koolborstel.

• Verwijder de borstelhouderplaat [A] en de isolatorplaten
[B].

• Verwijder de oliekeerring [C] van de eindafdekking met
geschikt gereedschap (of een oliekeerringtrekker).

• Verwijder het lager [B] van de ankeras met geschikt ge-
reedschap [A] (of een lagertrekker).
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Startmotor monteren
•Schuur het oppervlak van de commutator indien nodig

glad met fijn schuurpapier (hoger dan Nr. 600).

• Blaas of veeg de onderdelen van de startmotor schoon
om stof en koolstofdeeltjes te verwijderen.

• Vervang de oliekeerring door een nieuw exemplaar.

• Breng motorolie aan op de buitenste omtrek van de olie-
keerring.

•Duw de oliekeerring [A] naar binnen.
○Breng de oliekeerring zo aan dat de gemarkeerde zijde

naar het juk wijst.

• Breng de isolatieplaatjes [B] en de borstelhouderplaat [C]
aan.

• Breng de aansluitklem [D] aan in het doorvoertule [E], van
binnen naar buiten.

•Draai de schroeven van de borstelhouderplaat [F] aan
(één van de schroeven moet worden aangedraaid met de
kabel van de koolborstel).

Moment - Schroeven borstelhouderplaat: 0,9 Nm
(0,09 kgf·m)

•Breng kleefcement [A] aan op de aansluitklem [B], zoals
afgebeeld.

• Breng de afdekplaat van de aansluitklem aan met de
platte zijde naar buiten.

• Aanhalen:

Moment - Schroeven afdekplaat aansluitklem: 2,0 Nm
(0,20 kgf·m)

•Vervang het lager door een nieuwe.

•Duw het lager [A] naar binnen met geschikt gereedschap.

OPMERKING
○Breng het lager aan met de gemarkeerde zijde naar het

pignonwiel toe.
○Draai het lager met de hand om te controleren of het

lager in goede staat is. Als het lager geluid maakt of
niet soepel draait, moet het worden vervangen.

•Breng de veer van de (–) koolborstel aan in de borstel-
houder [A].

• Breng de (–) koolborstel [B] aan in de borstelhouder tot
de aanslag.
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•Houd de (–) koolborstel vast in de borstelhouder zodat
u met geschikt gereedschap [A] de kabel [B] van de (–)
koolborstel kunt vasthouden, zoals afgebeeld.

• Breng de veer van de (+) koolborstel aan.

• Houd de kabel van de (+) koolborstel vast met geschikt
gereedschap.

• Breng hoge-temperatuurvet aan op de lip van de oliekeer-
ring.

•Wikkel het pignongedeelte [B] in vinyltape voordat u het
anker [A] aanbrengt.

• Verwijder het gereedschap.

• Controleer of de koolborstels soepel bewegen en goed in
contact komen met de commutator.

• Til de kabel op.

• Breng hoge-temperatuurvet aan op het asuiteinde van het
anker.

• Breng de pakking en het juk aan op de eindafdekking.

• Aanhalen:

Moment - Schroeven eindafdekking: 4,4 Nm (0,45
kgf·m)

•Breng de startmotor aan.

Lengte borstel startmotor
•Meet de lengte [A] van elke borstel.

Lengte borstel startmotor
Standaard: 7,0 mm

Onderhoudslimiet: 3,5 mm

Als een borstel tot beneden de onderhoudslimiet is ver-
sleten, vervang de koolborstel dan.

Commutator inspecteren, reinigen
•Schuur het oppervlak van de commutator [A], indien no-

dig, glad met schuurkatoen [B] en reinig de groeven.
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Elektrisch startsysteem

•Meet de buitendiameter [A] van de commutator [B].
Vervang de startmotor door een nieuw exemplaar als de
diameter van de commutator kleiner is dan de onder-
houdslimiet.

Diameter commutator
Standaard: 22,0 mm

Onderhoudslimiet: 21,5 mm

Inspectie van het anker
•Met behulp van het × 1 Ω bereik van de handtester, kunt

u de weerstand meten tussen elke twee commutatorseg-
menten [A].
Als er hoge weerstand is of geen aflezing (∞) tussen twee
segmenten, is er een wikkeling onderbroken en moet de
startmotor worden vervangen.

•Meet met het × kΩ bereik van de handtester de weerstand
tussen de segmenten en de as [B].
Als er een aflezing is, heeft het anker een kortsluiting en
moet de startmotor worden vervangen.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001–1394

OPMERKING
○Zelfs als de voorgaande controles uitwijzen dat het an-

ker in goede staat is, kan het toch een defect hebben
dat niet direct met de handtester te detecteren is. Als
alle andere startmotor- en startmotor-circuitonderdelen
goed bevonden zijn, maar de startmotor nog steeds niet
wil draaien of alleen langzaam draait, vervang de start-
motor dan door een nieuwe.

Startrelais inspecteren
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)

•Schuif de kap [A] omhoog en maak de connector [B] los.
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Elektrisch startsysteem

•Sluit de handtester [A] en 12 V accu [B] aan op het start-
motorrelais [C] zoals aangegeven.
Als het relais niet werkt als gespecificeerd, dan is het re-
lais defect. Vervang het relais.

Startrelais inspecteren
Testerbereik: × 1 Ω
Standaard: Wanneer de accu is aangesloten →

0 Ω
Wanneer de accu is ontkoppeld → ∞
Ω

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001–1394

•Breng de kabels en andere verwijderde onderdelen aan.

Moment - Schroeven aansluitklem startrelais: 2,9 Nm
(0,30 kgf·m)
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Elektrisch startsysteem

1. Noodstopschakelaar
2. Motorstartknop
3. Startmotor
4. Startrelais
5. Hoofdzekering 10 A
6. Accu 12 V 3 Ah
7. Startmotorblokkeerschakelaar (KLX110D-modellen)
8. Schakelstandschakelaar
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Schakelaars en sensors

Inspectie van de schakelaar
•Controleer met behulp van de handtester of alleen de in

de tabel vermelde verbindingen continuïteit (ongeveer nul
ohm) hebben.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Als de schakelaar een onderbreking of een kortsluiting
heeft, repareer deze dan of vervang de schakelaar.

Schakelstandschakelaar verwijderen
•Haal de kabelstekker van de schakelstandschakelaar [A]

los.

• Verwijderen:
Motortandwielafdekking (zie Ketting verwijderen in het
hoofdstuk Eindoverbrenging)
Schroeven [B]
Schakelstandschakelaar [C]

• Verwijderen:
O-ring [A]
Vinger schakelstandschakelaar [B]
Veer [C]

Schakelstandschakelaar aanbrengen
•Breng de veer aan in de opening in de schakeltrommel.

• Breng de schakelvinger [A] zo aan dat de kleine diameter
[B] naar de opening wijst.

• Breng hoge-temperatuurvet aan op de O-ring.

• Reinig de contactpunten van de schakelstandschakelaar.

• Draai de schroef aan van de schakelstandschakelaar.

Moment - Schroeven van versnellingspositieschake-
laar: 2,9 Nm (0,30 kgf·m)

•Breng de andere verwijderde onderdelen aan.
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Zekeringen

Hoofdzekering van 10 A verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Linker zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofdstuk
Frame)

•Verwijder de hoofdzekering [A].

Hoofdzekering van 10 A inspecteren
•Verwijder de zekering (zie Hoofdzekering van 10 A ver-

wijderen) en controleer het zekeringselement.
Als de zekering is doorgebrand, moet de zekering worden
vervangen
Behuizing [A]
Zekeringselement [B]
Aansluitklem [C]
Doorgebrand element [D]

KENNISGEVING

Wanneer u een zekering vervangt, zorg dan dat de
nieuwe zekering overeenkomt met de gespecifi-
ceerde zekeringswaarde voor dat circuit. Installatie
van een zekering met een hogere waarde kan
schade veroorzaken aan bedrading en onderdelen.
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Ligging van kabels, bedrading en slangen



APPENDIX 16-3
Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Remkabel
2. Gaskabel
3. Positieve accukabel (+)
4. Leid de startmotorkabel via de binnenkant van de motorsteun.
5. Ontsteking
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APPENDIX 16-5
Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Bedradingsstekker voor het linkse schakelhuis
2. Klemmen
3. Kabelstekker dynamo
4. Negatieve (–) accukabel
5. Demper
6. Zekering
7. Startrelaiskabels
8. Kabelstekker schakelstandschakelaar
9. Startmotorkabel

10. Aansluitklem massakabel frame
11. Bobine
12. Kabelconnector startmotorblokkeerschakelaar (KLX110D-modellen)
13. Ontsteking
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APPENDIX 16-7
Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Gaskabel
2. Koppelingskabel (KLX110D-modellen)
3. Leid de koppelingskabel vóór de band van de nummerplaat langs.
4. Kabel startmotorblokkeerschakelaar (KLX110D-modellen)
5. Bedrading van het linkse schakelhuis
6. Klemmen
7. Leid de remkabel vóór de nummerplaat langs.
8. Leid de gaskabel en de koppelingskabel langs de binnenkant van de nummerplaat.
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APPENDIX 16-9
Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Klemmen
2. Regelaar/Gelijkrichter
3. Gaskabel
4. Koppelingskabel (KLX110D-modellen)
5. Motormassakabel-aansluitpunt
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Gids voor probleemoplossingen

Dit is geen complete lijst die elke mogelijke
oorzaak voor een probleem beschrijft. De lijst
is slechts bedoeld als ruwe leidraad om de pro-
blemen van een aantal veelvoorkomende moei-
lijkheden op te lossen.

Motor start niet, Start
moeilijkheid:

Startmotor draait niet:
Motorstopschakelaar niet op ON
Probleem met de startmotorblokkeerscha-

kelaar (KLX110D)
Storing in schakelstandschakelaar
Startmotorproblemen
Accuspanning laag
Startrelais maakt geen contact of werkt niet
Startknop maakt geen contact
Bedrading is onderbroken of kortgesloten
Problemen met de motorstopschakelaar
Zekering gesprongen

Startmotor draait maar motor slaat niet
aan:

Problemen met de startkoppeling
Problemen met startmotorrondsel

Motor slaat niet aan:
Klep klemt
Cilinder, zuiger vastgelopen
Krukas vastgelopen
Drijfstangoog of drijfstangvoet vastgelopen
Tandwiel of lager in versnellingsbak vastge-

lopen
Nokkenas vastgelopen
Startmotorrondsel vastgelopen
Terugtrekveer kickstartas gebroken
Borgvertanding kickstarter grijpt niet aan

Geen brandstofstroom:
Geen brandstof in tank
Ontluchtingsgat brandstoftankdop verstopt
Brandstofkraan verstopt
Brandstofkraan gesloten
Brandstofleiding verstopt
Vlotternaaldklep carburateur verstopt

Motor verzopen:
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

hoog
Vlotternaaldklep versleten of vastgelopen

door vuil
Verkeerde starttechniek (indien de motor is

verzopen, start de motor dan met de gas-
klep volledig open zodat de motor meer
lucht krijgt.)

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Pilotschroef en/of stationaire afstelschroef

slecht afgesteld
Stationaire sproeier of luchtkanaal verstopt
Luchtfilter verstopt, slecht afgesloten of niet

aanwezig

Startsproeier verstopt
Geen vonk; zwakke vonk:

Noodstopschakelaar op OFF gezet
Bougie vuil, stuk, of elektrodeafstand slecht

afgesteld
Probleem met bougiedop of kabel van bo-

bine
Bougie kortgesloten of maakt niet goed

contact
Onjuiste bougie
Probleem met de onsteking
Problemen met krukassensor
Storing in bobine
Kortsluiting in noodstopschakelaar
Storing in schakelstandschakelaar
Kortsluiting of onderbreking in bedrading
Rotor beschadigd

Lage compressie:
Bougie los
Cilinderkop niet genoeg vastgedraaid
Geen klepspeling
Cilinder, zuiger versleten
Zuigerveer defect (versleten, zwak, gebro-

ken of vast)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Cilinderpakking beschadigd
Klepveer gebroken of zwak
Klep niet goed in zitting (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Slecht lopen op lage snelheid:
Zwakke vonk:

Accuspanning laag
Bougie vuil, stuk, of elektrodeafstand slecht

afgesteld
Probleem met bougiedop of kabel van bo-

bine
Bougie kortgesloten of maakt niet goed

contact
Onjuiste bougie
Probleem met de onsteking
Problemen met krukassensor
Rotor beschadigd
Storing in bobine
Bedradingsstekker maakt slecht contact

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Pilotschroef en/of stationaire afstelschroef

slecht afgesteld
Stationaire sproeier of luchtkanaal verstopt
Naaldsproeier of luchtkanaal verstopt
Luchtfilter verstopt, slecht afgesloten of niet

aanwezig
Chokeklep gesloten
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Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te
hoog of te laag

Ontluchtingsgat brandstoftankdop verstopt
Brandstofkraan verstopt
Carburateurhouder los
Luchtfilterkanaal los

Lage compressie:
Bougie los
Cilinderkop niet genoeg vastgedraaid
Geen klepspeling
Cilinder, zuiger versleten
Zuigerveer defect (versleten, zwak, gebro-

ken of vast)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Cilinderpakking beschadigd
Klepveer gebroken of slap
Klep niet goed in zitting (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Probleem met decompressie
Andere:

Probleem met de onsteking
Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Rem sleept
Aandrijflijnproblemen
Motor oververhit
Koppeling slipt

Slecht draaien en geen
vermogen bij hoog
toerental:

Onjuiste ontsteking:
Bougie vuil, stuk, of elektrodeafstand slecht

afgesteld
Probleem met bougiedop of kabel van bo-

bine
Bougie kortgesloten of maakt niet goed

contact
Onjuiste bougie
Probleem met de onsteking
Problemen met krukassensor
Rotor beschadigd
Storing in bobine
Bedradingsstekker maakt slecht contact

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Chokeklep gesloten
Hoofdsproeier verstopt of verkeerde maat
Sproeiernaald of naaldsproeier versleten
Luchtsproeier verstopt
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

hoog of te laag
Naaldsproeier of luchtkanaal verstopt
Luchtfilter verstopt, slecht afgesloten of niet

aanwezig

Luchtfilterkanaal los
Water of vuil in brandstof
Carburateurhouder los
Ontluchtingsgat brandstoftankdop verstopt
Brandstofkraan verstopt
Brandstofleiding verstopt

Lage compressie:
Bougie los
Cilinderkop niet genoeg vastgedraaid
Geen klepspeling
Cilinder, zuiger versleten
Zuigerveer defect (versleten, zwak, gebro-

ken of vast)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Cilinderpakking beschadigd
Klepveer gebroken of slap
Klep niet goed in zitting (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Probleem met decompressie
Pingelen:

Koolstofvorming in de verbrandingskamer
Onjuiste brandstof of brandstof van slechte

kwaliteit
Onjuiste bougie
Probleem met de onsteking

Andere:
Gasklep opent niet volledig
Rem sleept
Luchtfilter verstopt
Water of vuil in brandstof
Koppeling slipt
Oververhitting
Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Probleem met de ketting
Krukaslager versleten of beschadigd

Motor oververhit:
Onjuiste ontsteking:

Bougie vuil, gebroken of verkeerd afgesteld
Onjuiste bougie
Probleem met de onsteking

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Hoofdsproeier verstopt of verkeerde maat
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

laag
Carburateurhouder los
Luchtfilter verstopt, slecht afgesloten of niet

aanwezig
Luchtfilterkanaal los
Chokeklep gesloten

Hoge compressie:
Koolstofvorming in de verbrandingskamer
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Verkeerde motorbelasting:
Koppeling slipt
Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Rem sleept
Probleem met de ketting

Ontoereikende smering:
Motoroliepeil te laag
Onjuiste motorolie of slechte kwaliteit

Werking van de koppeling defect:
Koppeling slipt:

Geen ontkoppelingsspeling (KLX110C)
Geen koppelingshendelspeling (KLX110D)
Koppelingskabel niet goed afgesteld

(KLX110D)
Binnenste koppelingskabel blijft vastzitten

(KLX110D)
Frictieplaat versleten of vervormd
Staalen plaat versleten of vervormd
Koppelingsveer gebroken of zwak
Ontkoppeling niet goed afgesteld

(KLX110C)
Probleem met ontkoppelfunctie
Koppelingsnaaf of huis ongelijk versleten

Koppeling ontkoppelt niet goed:
Te grote ontkoppelingsspeling afgesteld

(KLX110C)
Te grote koppelingshendelspeling afgesteld

(KLX110D)
Ongelijke spanning koppelingsveren
Motorolie aangetast
Motorolieviscositeit is te hoog
Motoroliepeil te hoog
Koppelingshuis vastgelopen
Probleem met ontkoppelfunctie
Koppelingsnaafmoer los
Koppelingsplaat vervormd of ruw
Koppelingsnaafspieën beschadigd

Versnellingsschakeling defect:
Gaat niet in de versnelling, schakelpedaal
komt niet terug:

Koppeling ontkoppelt niet
Schakelvork gebogen, versleten of vastge-

lopen
Terugtrekveerpen los
Terugtrekveer zwak of defect
Schakelashendel gebroken
Palgeleideplaat gebroken
Schuifpal stuk
Veerspanning schuifpal te laag
Versnelling vastgelopen
Problemen met werking schakelstandhef-

boom
Schakeltrommel defect

Springt uit versnelling:
Schakelvorkoor versleten, gebogen
Versnellingsgroeven versleten
Versnellingsnokken en/of nokopeningen

versleten
Schakeltrommelgroef versleten
Veer schakelstandhefboom zwak of gebro-

ken
Schakelvork-geleidingspen versleten
Aandrijfas, uitgaande as en/of tandgroeven

versleten
Slaat versnellingen over:

Veer schakelstandhefboom zwak of gebro-
ken

Palgeleideplaat versleten

Abnormaal motorgeluid:
Pingelen:

Probleem met de onsteking
Koolstofvorming in de verbrandingskamer
Onjuiste brandstof of brandstof van slechte

kwaliteit
Onjuiste bougie
Oververhitting

Zuigerslag:
Te veel speling op cilinder/zuiger
Cilinder, zuiger versleten
Drijfstang gebogen
Zuigerpen, zuigerpenopening versleten

Kleppengeluid:
Klepspeling onjuist
Klepveer gebroken of zwak
Nokkenaslager of nokvlak versleten
Klepstoter versleten

Ander geluid:
Overmatige speling drijfstangvoet en/of

drijfstangkop
Zuigerveer versleten, gebroken of vast
Zuiger loopt vast, beschadigd
Cilinderkoppakking lekt
Uitlaatpijp lekt aan de cilinderkopaanslui-

ting
Te veel slingering van aan de krukas
Motorbevestigingen los
Krukaslager versleten
Problemen met de nokkenaskettingspan-

ner
Nokkenasketting, kettingwiel, kettinggelei-

der versleten
Primair tandwiel versleten of beschadigd
Dynamorotor los

Abnormaal aandrijflijngeluid:
Koppelingsgeluid:

Vingers koppelingshuis en lippen voe-
ringslamellen versleten

Koppelingshuisschakeling versleten
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Metalen schilfers in tandwiel koppelings-
huis

Transmissiegeluid:
Lagers versleten
Transmissietandwielen versleten of afge-

splinterd
Metalen schilfers in de tandwieltanden
Onvoldoende motorolie of te lage viscositeit
Borgvertanding kickstarter komt niet goed

los van kickstarttandwiel
Tussentandwiel kickstartas versleten of af-

gesplinterd
Geluid in aandrijfketting:

Ketting slecht afgesteld
Ketting versleten
Achter en/of motortandwiel versleten
Ketting onvoldoende gesmeerd
Achterwiel verkeerd uitgelijnd

Abnormaal framegeluid:
Voorvorkgeluid:

Te weinig of te dunne olie
Veer zwak of gebroken

Achterschokdempergeluid:
Schokdemper beschadigd

Schijfremgeluid:
Overmatige of ongelijkmatige slijtage rem-

voering
Ongelijkmatige slijtage van of groeven in

trommel
Remve(e)r(en) te slap of gebroken
Vuil in naaf
Rem niet goed afgesteld

Ander geluid:
Beugel, moer, bout etc. niet juist gemon-

teerd of vastgezet

Abnormale kleur uitlaatgassen:
Witte rook:

Olieschraapveer zuiger versleten
Cilinder versleten
Oliekeerring van de klep beschadigd
Klepgeleider versleten
Motoroliepeil te hoog

Zwarte rook:
Luchtfilterelement verstopt
Hoofdsproeier te groot of eruit gevallen
Chokeklep gesloten
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

hoog
Bruine rook:

Hoofdsproeier te klein
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

laag
Luchtfilterkanaal los
Luchtfilter slecht afgedicht of niet aanwezig

Rijgedrag en of stabiliteit
onvoldoende:

Stuur moeilijk te draaien:
Ligging kabel, slang, bedrading verkeerd
Balhoofdpenmoer te vast
Balhoofdlager beschadigd
Smering van het balhoofdlager ontoerei-

kend
Balhoofd gebogen
Bandenspanning te laag

Stuur schokt of vibreert overmatig:
Band versleten
Taatslagers achterbrug versleten
Velg vervormd of niet uitgebalanceerd
Spaken los
Wiellager versleten
Stuurhouderbout los
Moer bovenste kroonplaat los
Overmatige voor- en achterastolerantie

Stuur trekt naar een kant:
Frame gebogen
Achterwiel verkeerd uitgelijnd
Achterbrug verbogen of verdraaid
Overmatige tolerantie scharnieras achter-

brug
Stuurinrichting verkeerd afgesteld
Balhoofd gebogen
Voorvork gebogen
Olieniveau van de rechtse en linkse voor-

vork ongelijk
Probleem met veerwerking:
(te stug)

Bandendruk te hoog
Overmatige voorvorkolie
Viscositeit van de voorvorkolie is te hoog
Voorvork gebogen

(Te zacht)
Te weinig of lekkende voorvorkolie
Viscositeit van de voorvorkolie te laag
Voorvork-, achterschokdemperveer zwak
Olie of gas in achterschokdemper lekt weg
Bandenspanning te laag

Rem houdt niet:
Rem niet goed afgesteld
Overmatige of ongelijkmatige slijtage rem-

voering
Ongelijkmatige slijtage van of groeven in

trommel
Nok, nokkenas, asopening versleten
Olie, vet op voering en trommel
Vuil, water tussen voering en trommel
Oververhitting

Accuproblemen:
Accu ontladen:

Laadt te weinig
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Accu defect (te lage eindspanning)
Accukabel maakt slecht contact
Dynamoprobleem
Foute bedrading
Probleem met regelaar/gelijkrichter

Accu overladen:
Dynamoprobleem
Probleem met regelaar/gelijkrichter
Accu defect
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