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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 Scherm 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.

Volg altijd de instructies op bij onderstaande
symbolen WAARSCHUWING en VOORZICH-
TIG. Volg altijd de juiste bedienings- en onder-
houdsprocedures.

WAARSCHUWING
Dit symbool duidt speciale instructies of
procedures aan die moeten worden ge-
volgd om ernstig letsel of dodelijke on-
gevallen te voorkomen.

VOORZICHTIG

Dit symbool duidt speciale instructies of
procedures aan die moeten worden ge-
volgd om schade aan eigendommen te
voorkomen.

Deze handleiding bevat vier andere symbolen
(naast WAARSCHUWING en VOORZICHTIG)
waarmee u wordt gewezen op andere soorten
informatie.

OPMERKING
○Dit symbool biedt tips voor een efficiën-

tere of eenvoudigere 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:
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.

Voertuig 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.

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.
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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
Vervangende onderdelen moeten originele KAWASAKI

-onderdelen zijn of door KAWASAKI zijn aanbevolen. Pak-
kingen, O-ringen, olieafdichtingen, vetafdichtingen, borg-
veren en splitpennen moeten na demontage worden ver-
vangen door nieuwe.

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.

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.
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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
gebruik 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 een vloeistofpakking of een niet-permanent borg-

middel moet aanbrengen, reinigt u de oppervlakten zodat
er geen olieresten achterblijven voordat u een vloeistof-
pakking of niet-permanent borgmiddel aanbrengt. Breng
hiervan niet teveel aan. Wordt er teveel aangebracht, dan
kunnen oliekanalen verstopt raken, waardoor er ernstige
schade kan ontstaan.

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.
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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.

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.
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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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Linkerzijaanzicht KX250W9F

Rechterzijaanzicht KX250W9F

Framenummer Motornummer
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Items KX250W9F

Afmetingen
Totale lengte 2.170 mm

Totale breedte 820 mm

Totale hoogte 1.270 mm

Wielbasis 1.470 mm

Bodemvrijheid 340 mm

Zadelhoogte 955 mm

Massa van rijklaar voertuig: 104,3 kg

Voor 50,3 kg

Achter 54,0 kg

Inhoud brandstoftank 8,0 l

Vermogen

Minimale draaicirkel –

Motor

Type 4-takt, ééncilinder, DOHC 4 kleppen

Koelsysteem Vloeistofgekoeld

Boring en slag 77,0 × 53,6 mm

Cilinderinhoud 249 cm³

Compressieverhouding 13,2 : 1

Carburatiesysteem Carburateur, KEIHIN FCR-MX37

Startsysteem Kickstarter, primair

Ontstekingssysteem Digitaal AC-CDI

Vervroegde timing Elektronische vervroeging

Ontstekingstijdstip VBDP 8° bij 2.000 r/min

Bougie:

Standaard NGK CR8E

Optie NGK CR9E

Kleptiming:

Inlaat:

Opent VBDP 41°

Sluit NODP 71°

Duur 292°

Uitlaat:

Opent VODP 69°

Sluit NBDP 49°

Duur 298°

Smeersysteem Druksmering (semi-dry sump)

Motorolie:

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

Viscositeit SAE 10W-40

Inhoud 1,0 l



ALGEMENE INFORMATIE 1-9
Algemene specificaties

Items KX250W9F

Aandrijflijn

Primair reductiesysteem:

Type Versnelling

Overbrengingsverhouding 3,350 (67/20)

Koppelingstype Natte multiplaat, handbediening

Overbrenging:

Type 5-versnellingsbak, constant mesh, terugschakelen

Tandwieloverbrengingsverhoudingen:

1e 2,142 (30/14)

2e 1,769 (23/13)

3e 1,444 (26/18)

4e 1,200 (24/20)

5e 1,045 (23/22)

Eindoverbrenging:

Type Kettingaandrijving

Overbrengingsverhouding 3,692 (48/13)

Totale overbrengingsverhouding 12,931 in hoogste versnelling

Frame

Type semi-dubbel wiegframe

Stuuruitslaghoek 42° naar elke kant

Balhoofdhoek (spaanhoek) 27,7°

Naspoor 122,3 mm

Voorwiel:

Bandmaat 80/100-21 51M

Merk/type band BRIDGESTONE M403, met binnenband

(EUR) BRIDGESTONE M201, met binnenband

Velgmaat 21 × 1,60

Achterwiel:

Bandmaat 100/90-19 57M

Merk/type band BRIDGESTONE M404, met binnenband

(EUR) BRIDGESTONE M202, met binnenband

Velgmaat 19 × 1,85

Voorvering:

Type Telescoopvork (omgekeerd)

Wielslag 315 mm

Achtervering:

Type Achterbrug (Uni-Trak, nieuw)

Wielslag 310 mm

Type rem:

Voor en achter Enkelvoudige schijf

Effectieve remschijfdiameter:

Voor 225 mm

Achter 215 mm
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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:
N·m × 0,1020 = kgf·m

N·m × 0,7376 = ft·lb

N·m × 8,851 = in·lb

kgf·m × 9,807 = N·m

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 = mph

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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Voorvork inspecteren ........................................................................................................ 2-47
Olie voorvork verversen (elke vorkpoot) ........................................................................... 2-47
Olie achterschokdemper verversen .................................................................................. 2-57
Achterbrug en Uni-Trak-mechanisme inspecteren ........................................................... 2-66
Scharnierpunt achterbrug en Uni-Trak-mechanisme smeren ........................................... 2-67

Stuurinrichting...................................................................................................................... 2-67
Stuur controleren .............................................................................................................. 2-67
Stuur afstellen .................................................................................................................. 2-68
Balhoofdlager smeren....................................................................................................... 2-70

Frame .................................................................................................................................. 2-70
Inspecteren frame............................................................................................................. 2-70

Elektrisch systeem............................................................................................................... 2-70
Bougies reinigen en inspecteren....................................................................................... 2-70
Bougies vervangen ........................................................................................................... 2-71

Algemene smering en kabel inspecteren............................................................................. 2-71
Smering............................................................................................................................. 2-71

Vastzitten moeren, bouten en bevestigingen inspecteren ................................................... 2-72
Vastzitten inspecteren....................................................................................................... 2-72
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Schema periodiek onderhoud

Het onderhoud moet volgens dit schema worden uitgevoerd om de motorfiets in een goede staat te
houden.

FREQUENTIE

WERKZAAMHEDEN

Elke
wed-

strijd of
na 2,5

uur

Elke 3
wed-

strijden
of na

7,5 uur

Elke 6
wed-

strijden
of na 15

uur

Elke 12
wedstrij-
den of
na 30

uur

Zie
Pa-
gina

Bougie - reinigen, inspecteren † • 2-71

Bougie - vervangen • 2-71

Koppeling - inspecteren • 2-26

Koppelingsplaten - inspecteren † • 2-27

Gaskabel - inspecteren en afstellen • 2-12

Luchtfilterelement - reinigen • 2-15

Luchtfilterelement - vervangen Indien beschadigd 2-15

Carburateur - inspecteren en afstellen • 2-13

Motorolie - verversen • 2-28

Zuiger en zuigerveer - vervangen • 2-24

Cilinderkop, cilinder - inspecteren • 2-23

Zuigerpen - vervangen • 2-24

Klepspeling - inspecteren † • 2-20

Hot starter-kabel - inspecteren • 2-13

Oliefilter - vervangen • 2-29

Uitlaatsysteem - inspecteren† • 2-25

Absorptiemateriaal demper - vervangen • 2-25

Kickstartpedaal en schakelpedaal - reinigen • –

Motorkettingwiel - inspecteren † • 2-35

Koelvloeistofpeil - controleren • 2-18

Koelvloeistofslangen en aansluitingen - inspecteren
† • 2-19

Krukas - inspecteren • 2-30

E
N
G
I
N
E

Ontluchtingsslang - inspecteren • 2-29

Rem - afstellen † • 2-36

Remblokslijtage - inspecteren † • 2-40

Remvloeistofpeil - inspecteren † • 2-37

Remvloeistof - vervangen Elke 2 jaar 2-38

Cup en stofhoes hoofdremcilinder - vervangen Elke 2 jaar 2-40

Vloeistofkeerring en stofafdichting remklauw -
vervangen

Elke 2 jaar 2-42

Remslangen en -leiding - vervangen Elke 4 jaar 2-46

Remslangen, aansluitingen - inspecteren † • 2-46

Vastzitten spaken en velgslingering - inspecteren † • 2-31

Wiellager - inspecteren † • 2-32

C
H
A
S
S
I
S

Frame - inspecteren • 2-70
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FREQUENTIE

WERKZAAMHEDEN

Elke
wed-

strijd of
na 2,5

uur

Elke 3
wed-

strijden
of na

7,5 uur

Elke 6
wed-

strijden
of na 15

uur

Elke 12
wedstrij-
den of
na 30

uur

Zie
Pa-
gina

Slijtage aandrijfketting - inspecteren † • 2-31

Aandrijfketting - inspecteren en afstellen • 2-32

Aandrijfketting - smeren • 2-35

Wielen/banden - inspecteren • 2-30

Achterste kettingwiel - inspecteren † • 2-34

Voorvork - inspecteren en reinigen • 2-47

Voorvorkolie - verversen • 2-47

Olie achterschokdemper - verversen • 2-57

Kabel - inspecteren • 2-71

Brandstofslang - vervangen Elke 4 jaar 2-12

Brandstofslang, aansluitingen - inspecteren † • 2-12

Brandstofsysteem - reinigen • 2-17

Speling stuurinrichting - inspecteren † • 2-67

Stuurstanglagers - smeren • 2-70

Scharnierpunten achterbrug en Uni-Trak
-mechanisme - smeren • 2-67

Scharnierpunten achterbrug en Uni-Trak
-mechanisme - inspecteren † • 2-66

Moeren, bouten en bevestigingen - inspecteren † • 2-72

C
H
A
S
S
I
S

Algemene smering - uitvoeren • 2-71

†: Zo nodig vervangen, bijvullen, afstellen, reinigen of aanhalen.
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Aanhaalmomenten en borgvloeistoffen

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 siliconenvet enz. 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.

G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

Lh: Linkse schroefdraad
MO: Molybdeensulfideolie aanbrengen.

(mengsel van motorolie en molybdeendisulfidevet in verhouding 10 : 1)
R: Vervangingsonderdelen
S: De aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.
Si: Siliconenvet aanbrengen, bijv. PBC-vet.

Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Brandstofsysteem

Bouten afdekking gaskleppoelie 3,4 0,35

Bouten gaskabel 6,9 0,70

Kapbout hot starter-plunjer 1,0 0,10

Schroef luchtfilterkanaalklem 2,0 0,20

Moeren luchtfilterkanaal 3,0 0,30

Bout luchtfilterkanaal 7,1 0,72

Vleugelbout luchtfilterelement – – Handvast

Bouten luchtfilterbehuizing 9,8 1,0

Koelsysteem

Bouten koelvloeistofpompdeksel (L = 30, 65 mm) 9,8 1,0

Bouten koelvloeistofpompdeksel (L = 55 mm) 9,8 1,0 L

Aftapplug koelvloeistof 7,0 0,71

Bout schoepenwiel koelvloeistofpomp 7,0 0,71

Klemschroeven waterslang 1,5 0,15

Bouten koelvloeistofleiding 9,8 1,0

Bevestigingsbouten radiateur 9,8 1,0

Bouten radiateurbeplating 9,8 1,0

Bouten radiateurgrille 9,8 1,0

Bovenzijde motor
Bout auto-decompressor 12 1,2

Bouten kleppendeksel 9,8 1,0

Cilinderkopbouten (M6) 12 1,2 S

Cilinderkopbouten (M10) 49 5,0 S, MO

Nokkenas-lagerkapbouten 9,8 1,0 S, MO

Plug 20 2,0 L

Bout plaatje decompressorplug 9,8 1,0
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Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Schroeven carburateurhouderklem 2,0 0,20

Cilinderbout 12 1,2 S

Nokkenas-kettingspannerkapbouten 20 2,0

Bevestigingsbouten nokkenaskettingspanner 9,8 1,0

Bout onderste geleider nokkenasketting 9,8 1,0

Bout achterste geleider nokkenasketting 15 1,5

Schroeven uitlaatpijpafdekking 12 1,2

Moeren uitlaatpijphouder 21 2,1

Bevestigingsbouten demper 21 2,1

Bout demperklem 21 2,1

Bevestigingsbouten geluidsdemperafdekking 12 1,2 L

Koppeling
Bouten koppelingsdeksel 9,8 1,0

Bouten rechter motordeksel 9,8 1,0

Bouten koppelingsveer 9,8 1,0

Moer koppelingsnaaf 98 10 R

Olievuldop 5,0 0,51

Moer primair tandwiel 98 10 Lh, R

Motorsmeersysteem

Motorolieaftapplug 20 2,0

Bevestigingsbouten oliepomp 7,0 0,71 L

Schroeven tussentandwielas oliepomp 5,9 0,60 L

Bouten oliefilterdop 9,8 1,0

Motor verwijderen/aanbrengen

Bouten bovenste motorophanging (M10) 49 5,0

Bouten bovenste motorsteun (M8) 29 3,0

Moer middelste motorophanging (M10) 49 5,0

Moeren middelste motorsteun (M8) 29 3,0

Moer onderste motorophanging (M10) 49 5,0

Krukas/Transmissie

Carterbouten 9,8 1,0 S

Borgbouten carterlager 15 1,5 L

Oliesproeier zuiger 2,9 0,30

Schroeven membraanklep 7,0 0,71

Bout schakeltrommelnok 24 2,4 L

Ontluchtingsnippel 15 1,5 L

Moer schakelstandhefboom 8,8 0,90

Schroef borgplaatje 15 1,5 L

Bout borgplaatje 9,8 1,0 L

Bout geleider borgvertanding kickstarter 8,8 0,90 L

Bevestigingsbout kickstartpedaal 25 2,5 L

Bout schakelpedaal 9,8 1,0
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Aanhaalmomenten en borgvloeistoffen

Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Wielen/Banden

Spaaknippels 2,2 0,22

Moer vooras 79 8,1

Klembouten vooras 20 2,0 AL

Moer achteras 110 11

Eindoverbrenging

Moeren achtertandwiel 34 3,5

Bouten afdekking motorkettingwiel 4,9 0,50

Remmen

Klembouten hoofdremcilinder, voor 8,8 0,90 S

Banjobouten remslang 25 2,5

Remblokpen 17 1,7

Ontluchtingsnippel remklauw 7,8 0,80

Bevestigingsbouten remklauw, voor 25 2,5

Bevestigingsbouten remschijf, voor 10 1,0 L

Borgmoer scharnierpunt remhendel 5,9 0,60

Scharnierbout remhendel 5,9 0,60 Si

Schroeven dop remreservoir 1,5 0,15

Bevestigingsbouten hoofdremcilinder, achter 10 1,0

Borgmoer drukstang hoofdremcilinder, achter 17 1,7

Plug pen remblok, achter 2,5 0,25

Pen remklauwhouder 27 2,8 Si

Bevestigingsbout rempedaal 25 2,5 L, G

Bevestigingsbouten remschijf, achter 23 2,3 L

Bouten dop remreservoir 1,5 0,15

Vering

Cilindereenheid voorvork 34 3,5

Klembouten voorvork (onder) 20 2,0 AL

Klembouten voorvork (boven) 20 2,0 AL, L

Borgmoer stelinrichting voorvork 22 2,2

Basisklep voorvork 30 3,1

Stelinrichting voorvork 69 7,0 L

Ontlastdrukschroeven 1,3 0,13

Moer scharnieras achterbrug 98 10

Moer tuimelaarscharnier 59 6,0

Bevestigingsmoeren trekstang 59 6,0

Bevestigingsmoer achterschokdemper (boven) 39 4,0

Bevestigingsmoer achterschokdemper (onder) 34 3,5

Borgmoer achterschokdemperveer 45 4,6

Borgmoer zuigerstang 37 3,8

Stelinrichting demping gasreservoir 29 3,0

Stuurinrichting

Bouten stuurklem 25 2,5 AL
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Moment
Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

Moer bovenste kroonplaat 98 10

Balhoofdmoer 4,9 0,50

Bout remslangklem 3,0 0,31

Frame

Bouten beugel voetsteun (bovenste) 54 5,5 L

Bevestigingsbouten achterframe 34 3,5

Elektrisch systeem

Bevestigingsbouten CDI-eenheid 9,8 1,0

Bougie 13 1,3

Timinginspectiedop 3,9 0,40

Vliegwieldop 4,9 0,50

Bouten magneetdeksel 9,8 1,0

Vliegwielmoer 49 5,0

Statorbouten 7,0 0,71 L

Bouten krukassensor 7,0 0,71 L

Neutraalschakelaar 12 1,2

Schroef kabelaansluiting neutraalschakelaar 1,3 0,13

Basisaanhaalmoment voor bouten en moeren
Diameter

draadgangen 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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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Brandstofsysteem

Speling gashendel 2 – 3 mm – – –

Vrije slag hot starter-hendel 0,5 – 1,0 mm – – –

Stationair toerental 1.950 ±50 r/min – – –

Olie luchtfilterelement Schuimluchtfilterolie van hoge kwaliteit – – –

Koelsysteem

Koelvloeistof:

Type (aanbevolen) Antivries, permanent type – – –

Kleur Groen – – –

Mengverhouding Onthard water 50%, antivries 50% – – –

Vriespunt –35 °C – – –

Totale hoeveelheid 1,1 l – – –

Bovenzijde motor

Klepspeling:

Uitlaat 0,17 – 0,22 mm – – –

Inlaat 0,10 – 0,15 mm – – –

Kromheid cilinderkop – – – 0,05 mm

Binnendiameter cilinder (zie tekst) 77,000 – 77,012 mm 77,10 mm

Zuiger/cilinderspeling 0,030 – 0,057 mm – – –

Koppeling

Speling koppelingshendel 8 – 13 mm – – –

Dikte voeringslamellen 2,72 – 2,88 mm 2,5 mm

Dikte stalen lamellen 1,5 – 1,7 mm 1,4 mm

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

Deformatie van de staalplaat 0,15 mm of minder 0,3 mm

Motorsmeersysteem

Motorolie:

Graad Castrol “POWER1 R4 RACING” 5W-40
API SG, SH, SJ of SL met JASO MA,
MA1 of MA2

– – –

Viscositeit SAE 10W-30, 10W-40 of 10W-50 – – –

Inhoud 1,00 l – – –

Krukas/Transmissie

Drijfstangvoet zijwaartse speling 0,25 – 0,35 mm 0,6 mm

Wielen/Banden

Velgslingering (met band):

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

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

Bandenspanning (voor/achter) 100 kPa (1,00 kgf/cm²) – – –
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Standaardband:

Voor:

Maat 80/100-21 51M – – –

Merk BRIDGESTONE – – –

Type M403, met binnenband – – –

(EUR) M201, met binnenband – – –

Achter:

Maat 100/90-19 57M – – –

Merk BRIDGESTONE – – –

Type M404, met binnenband – – –

(EUR) M202, met binnenband – – –

Eindoverbrenging
Kettingspeling 52 – 58 mm – – –

Lengte van de ketting met 20
schakels

317,5 – 318,2 mm 323 mm

Vervorming (slingering) achterste
kettingwiel

TLI 0,4 mm of minder
TLI 0,5 mm

Remmen

Speling remhendel
Verstelbaar (ten behoeve van
motorrijder)

– – –

Type remvloeistof:

Voor DOT3 of DOT4 – – –

Achter DOT4 – – –

Dikte remvoering:

Voor 4,0 mm 1 mm

Achter 6,4 mm 1 mm

Vering

Olie vork:

Viscositeit
SHOWA SS-05 of een gelijkwaardig
product

– – –

Inhoud (per eenheid):

Cilindereenheid 180 ml – – –

Oliepeil cilindereenheid 42 – 49 mm – – –

Buitenste buis 361 ±2,5 ml 319 – 415 ml

Olie achterschokdemper:

Viscositeit SHOWA SS-25 of een gelijkwaardig
product

– – –

Inhoud ca. 395 ml – – –

Elektrisch systeem

Elektrodeafstand 0,7 – 0,8 mm – – –
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Speciaal gereedschap

Tang borgveer:
57001-143

Sleutel balhoofdmoer:
57001-1100

Krik:
57001-1238

Krikhulpstuk:
57001-1252

Bougiesleutel, zeskant 16:
57001-1262

Sleutel aftapplug carburateur, zeskant 3:
57001-1269

Vuldopstempel:
57001-1454

Afstelgereedschap centreerschroef, D:
57001-1588

Bevestiging krik:
57001-1608

Sleutel bovenste plug, 50 mm:
57001-1645
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Periodieke onderhoudswerkzaamheden

Brandstofsysteem
Brandstofslang en aansluiting inspecteren
○Als met de motorfiets niet goed wordt omgegaan, kan er

brandstof uit de brandstofleiding lekken [A].

• Controleer de brandstofslang.
Vervang de brandstofslang indien deze gerafeld of ge-
scheurd [B] is of uitstulpingen [C] of ozonbarsten [D] ver-
toont.

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

• Leid de slang bij de montage zoals aangegeven in het
gedeelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix.

• Let erbij het leggen van de brandstofslang op dat deze
niet te sterk gebogen, geknikt, geplet of gedraaid wordt.
Gebruik zo min mogelijk bochten, zodat de brandstof
goed kan doorstromen.
Vervang de slang indien deze een scherpe bocht maakt
of is geknikt.

Vrije slag gashendel (gaskabel) inspecteren
•Controleer de vrije slag van de gashendel door de gas-

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

Speling gashendel
Standaard: 2 – 3 mm

•Controleer of de gashendel 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. Controleer de kabel tevens 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.

Vrije slag gashendel (gaskabel) afstellen
•Draai de borgmoeren [A] [B] bij het bovenste uiteinde van

de gaskabel los.

• Schroef beide gasklepafstellers [C] [D] los, zodat de gas-
hendel voldoende speling heeft.

• Draai de deceleratiekabelafsteller [C] eruit tot er geen
speling meer is wanneer de gashendel volledig is dicht-
gedraaid.

• Haal de borgmoer [A] aan.

• Draai aan de acceleratiekabelafsteller [D] tot de gashen-
del 2 – 3 mm speling heeft.

• Haal de borgmoer [B] aan.
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Als de vrije slag van de gashendel niet kan worden afge-
steld met de stelinrichting, vervang de gaskabels dan.

•Draai bij stationair draaiende motor het stuur van de ene
uiterste stand naar de andere. Als het stationaire toeren-
tal verandert, is het mogelijk dat de ligging van de gaska-
bel onjuist is of dat deze beschadigd is.

WAARSCHUWING
Rijden met incorrect aangebrachte, onjuist afge-
stelde of beschadigde kabels kan resulteren in een
onveilige situatie.

Vrije slag hot starter-hendel (hot starter-kabel)
inspecteren
•Schuif de stofhoes van de koppelingshendel terug.

•Controleer de vrije slag [A] van de hot starter-hendel door
lichtjes aan de hendel [B] te trekken.

Vrije slag hot starter-hendel
Standaard: 0,5 – 1,0 mm

Als de vrije slag niet juist is, stel dan de hot starter-kabel
af.

• Draai de borgmoer [A] los en draai de stelinrichting [B] zo-
danig dat de juiste hoeveelheid speling wordt verkregen.

• Zet de borgmoer stevig vast.

• Controleer of de hot starter-hendel van geheel open naar
dicht soepel beweegt en of de hendel bij alle standen van
het stuur snel en volledig door de terugtrekveer wordt ge-
sloten.
Als de hot starter-hendel niet goed terugkeert, controleer
dan de ligging en de vrije slag van de hot starter-kabel
en of de kabel beschadigd is. Smeer dan de hot starter
-kabel.

Stationair toerental (carburateur) controleren

VOORZICHTIG

Deze motorfiets is uitsluitend ontworpen voor het
rijden van wedstrijden. De radiateur is daarom niet
uitgerust met een koelvloeistofreservetank of een
koelventilator. Langdurig stationair draaien zonder
luchtstroom door de radiateur kan koelvloeistof-
verlies en oververhitting van de motor veroorzaken
met mogelijk motorschade als gevolg hiervan.
Rijomstandigheden waarbij de motortemperatuur
oploopt, verkorten de tijd van het stationair draaien
nog verder voordat koelvloeistofverlies optreedt.
Onder deze omstandigheden vallen een hoge om-
gevingstemperatuur, zanderig of modderig terrein
of andere situaties waarin een hoge motorbelasting
bij lage snelheid zich voordoet. Het overdreven op-
warmen van de motor voor gebruik of het stationair
draaien bij een hoge motortemperatuur na gebruik
resulteert eveneens in oververhitting van de motor.
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•Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

• Draai bij stationair draaiende motor het stuur naar beide
kanten.
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 gaskabels correct zijn afgesteld en correct liggen
voordat u met de machine gaat rijden (zie Ligging van ka-
bels, bedrading en slangen in de Appendix).

WAARSCHUWING
Rijden met incorrect aangebrachte, onjuist afge-
stelde of beschadigde kabels kan resulteren in een
onveilige situatie.

•Controleer het stationaire toerental met behulp van de
motortoerentaltester [A] ten behoeve van een hoge nauw-
keurigheid.
Stel het stationaire toerental af wanneer dit buiten de to-
leranties valt.

Stationair toerental
Standaard: 1.950 ±50 r/min

Stationair toerental (carburateur) afstellen
•Draai eerst de pilotschroef met de stelinrichting [A] naar

binnen tot lichtjes tegen de aanslag en draai deze er dan
het voorgeschreven aantal slagen uit.

Speciaal gereedschap -
Afstelgereedschap centreerschroef, D: 57001

-1588

Pilotschroef
Standaard: 2 1/8 omwentelingen naar buiten

OPMERKING
○Wanneer de stelinrichting van de pilotschroef van de

carburateur wordt verwijderd, til de carburateur dan met
geschikt gereedschap iets omhoog.

•Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

• Draai aan de stelschroef [A] tot het stationaire toerental
correct is.
Om het stationaire toerental te verhogen [B]
Om het stationaire toerental te verlagen [C]

•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.
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Luchtfilterelement reinigen en inspecteren
Dit luchtfilterelement moet worden gereinigd en geolied

voorafgaand aan de wedstrijd of oefenwedstrijd. Door een
vuil of niet goed geolied element kunnen de motorpresta-
ties afnemen, kan de bougie vervuilen en kan de levens-
duur van de motor verminderen. Olie het luchtfilterelement
na het reinigen met een schuimluchtfilterolie van hoge kwa-
liteit.

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 periodieke onderhoudsschema 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.

WAARSCHUWING
Maak het element in een goed geventileerde ruimte
schoon en let erop dat er geen vonken of vlammen
in de buurt van het werkgebied zijn; ook geen appa-
ratuur met waarschuwingslampjes. Gebruik voor
het reinigen van het filterelement geen benzine
of oplosmiddelen met een laag vlampunt wegens
brandgevaar.

•Verwijderen:
Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Vleugelbout [A]
Luchtfilterelement [B]

• Prop een schone, pluisvrije doek in het luchtfilterkanaal
zodat er geen vuil in de carburateur komt.

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

VOORZICHTIG

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 he t inlaatkanaal af.
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•Haal het element [A] uit de behuizing [B].

• Reinig het element [A] in een bad met een oplosmid-
del met een hoog ontvlammingspunt met behulp van een
zachte borstel.

• Knijp het uit en droog het in een schone doek [A]. Wring
het element niet uit en blaas het ook niet droog; anders
kan het element 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 doek en knijp het
zo droog mogelijk.
○Wees voorzichtig dat u het sponsfilter niet scheurt.

•Monteer het element.

• Verwijder de doek uit het luchtfilterkanaal.

• Breng vet aan op alle aansluitingen en schroefgaten in
het luchtfilterhuis en het inlaatkanaal.

• Plaats het element in de behuizing en smeer de lip en
lipzitting van het element met een dikke laag universeel
vet in om zo een volledige afdichting te verkrijgen.
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•Monteer het luchtfilterelement met de nok [A] omhoog-
gericht zodat de uitsteeksels [B] worden uitgelijnd op de
gaten [C] in de frame.

•Draai de vleugelbout [D] vast.

Brandstofsysteem reinigen

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 waarschuwingslampje.

•Zet de brandstofkraan in de stand OFF (UIT).

• Plaats een geschikte opvangbak [A] onder de carbura-
teur.

• 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, de
brandstofkraan en de brandstoftank.

Speciaal gereedschap -
Sleutel aftapplug carburateur, zeskant 3: 57001

-1269

•Zet de aftapplug stevig vast.

WAARSCHUWING
Maak de brandstoftank in een goed geventileerde
ruimte schoon en let erop dat er geen vonken of
vlammen in de buurt van het werkgebied zijn. Ge-
bruik vanwege brandgevaar geen benzine of een
oplosmiddel met een laag ontvlammingspunt 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 reinigingsmiddel uit de brandstoftank.

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

•Reinig de filterzeef van de brandstofkraan in een oplos-
middel met een hoog ontvlammingspunt.

•Giet een oplosmiddel met een hoog ontvlammingspunt
door de kraan bij alle hendelstanden.

•Droog de tank en de kraan met perslucht.

• Breng de brandstofkraan op de tank aan.

• Breng de brandstoftank aan.
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Koelsysteem

WAARSCHUWING
Verwijder, om brandwonden te voorkomen, de dop
van de radiateur niet, en ververs de koelvloeistof
niet zolang de motor nog warm is. Wacht tot deze
is afgekoeld.
Koelvloeistof op banden maken deze glad en kan
ongelukken en lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Was koelvloeistof die op de wielen terechtkomt on-
middellijk af.
Koelvloeistof is schadelijk voor de gezondheid, niet
inslikken.

Koelvloeistofpeil inspecteren

OPMERKING
○Controleer het koelvloeistofpeil bij koude motor (kamer-

temperatuur of omgevingstemperatuur).

•Kantel de motorfiets enigszins naar links tot de radia-
teurdop evenwijdig met de grond loopt, waardoor de ra-
diateurdop het hoogste komt en de lucht kan ontsnappen
die zich in de radiateur heeft opgehoopt.

• Verwijder de radiateurdop [A].

OPMERKING
○Verwijder de radiateurdop in twee fasen. Draai de dop

eerst linksom tegen de eerste aanslag en wacht dan
enkele seconden. Druk vervolgens de dop omlaag en
draai deze in dezelfde richting verder. Verwijder de dop.

•Controleer het koelvloeistofpeil. Het koelvloeistofpeil [A]
moet tot aan de onderzijde van de vulhals [B] staan.
Als het koelvloeistofpeil laag is, vul dan koelvloeistof bij
door de vulopening tot aan de onderzijde van de vulhals.
Breng de dop aan.

Aanbevolen koelvloeistof

Permanente antivries (zacht water met ethyleenglycol
plus corrosie- en roestremmende chemicaliën voor
aluminium motoren en radiateurs)

Mengverhouding water en koelvloeistof

Onthard water: 50%

Antivries: 50%

Totale hoeveelheid: 1,1 l



PERIODIEK ONDERHOUD 2-19
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

VOORZICHTIG

Vul het voorgeschreven mengsel van koelvloeistof
en onthard water bij. Door uitsluitend water bij te
vullen wordt de koelvloeistof verdund en neemt de
bescherming tegen corrosie af. De verdunde koel-
vloeistof kan de aluminium motoronderdelen aan-
tasten. In geval van nood kan alleen onthard wa-
ter worden bijgevuld. De mengverhouding van de
verdunde koelvloeistof moet binnen enkele dagen
worden gecorrigeerd.

Toestand koelvloeistof inspecteren
•Controleer de koelvloeistof visueel.

Indien witachtig, katoenachtige wolkjes zichtbaar zijn,
dan zijn de aluminium onderdelen van het koelsysteem
verroest. Als de koelvloeistof bruin is, betekent dit dat
ijzeren of stalen onderdelen roesten. In beide gevallen
de koelvloeistof aftappen.
Indien de koelvloeistof een abnormale geur verbreidt,
controleer het koelsysteem dan op lekkage. Dit kan
veroorzaakt worden door uitlaatgassen die in het koel-
systeem lekken.

Koelvloeistofslangen en aansluitingen
inspecteren
○De hoge druk in de koelvloeistofslangen [A] kan ertoe lei-

den dat koelvloeistof weglekt [B] of dat de slang barst als
deze niet goed wordt onderhouden. Controleer visueel
de slangen op sporen van beschadiging. Knijp in de slan-
gen. Een slang mag niet hard en broos zijn, maar ook niet
zacht of gezwollen.
Vervang de slang indien deze gerafeld of gescheurd [C]
is of uitstulpingen [D] vertoont.

•Controleer of de slangen stevig zijn aangesloten en of de
klemmen correct zijn vastgezet.

Moment - Klemschroeven waterslang: 1,5 Nm (0,15
kgf·m)
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Bovenzijde motor
Klepspeling inspecteren

OPMERKING
○De klepspeling moet bij koude motor (kamertempera-

tuur) worden gecontroleerd en afgesteld.

•Verwijderen:
Kleppendeksel (zie Kleppendeksel verwijderen in het
hoofdstuk Bovenzijde motor)
Kap van de timinginspectie [A]
Vliegwieldop [B]

Speciaal gereedschap -
Vuldopsleutel: 57001-1454

•Breng eerst de zuiger in het BDP van de compressie-
slag (stand aan het einde van de compressieslag) om de
klepspeling te inspecteren, wanneer de nokneus t.o.v. de
nokkenas naar buiten is gericht.
○Zet een sleutel op de vliegwielmoer en draai deze linksom

om het BDP-merkteken [A] in het midden van de groef [B]
in de inspectieopening te plaatsen.
Timingmerkteken [C]

•Meet met behulp van een voelermaat [A] de speling tus-
sen de nokneus en de klepstoter bij alle 4 de kleppen.
○Noteer de meetwaarden ten behoeve van het afstellen

van de klepspeling.

Klepspeling
Standaard:

Uitlaat 0,17 – 0,22 mm

Inlaat 0,10 – 0,15 mm

Stel de klepspeling af indien deze buiten de toleranties
valt.

Klepspeling afstellen
•Verwijder de nokkenaslagerkappen [A] (zie Nokkenas

verwijderen in het hoofdstuk Bovenzijde motor).

• Verwijder de nokkenassen [B] (zie Nokkenas verwijderen
in het hoofdstuk Bovenzijde motor).

• Verwijder de klepstoters [C] van de desbetreffende klep.

• Verwijder het stelplaatje [D].
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OPMERKING
○Markeer en noteer de montageplaatsen van de klepsto-

ters en stelplaatjes, zodat deze weer op hun oorspron-
kelijke plaatsen kunnen worden aangebracht.

•Veeg aanwezig stof of olie van het stelplaatje af.

•Meet de dikte van het verwijderde stelplaatje [A].

• Selecteer een nieuw stelplaatje aan de hand van onder-
staande berekening.
a + b – c = d
[a] Dikte huidig stelplaatje
[b] Gemeten klepspeling
[c] Voorgeschreven klepspeling
[d] Dikte vervangend stelplaatje

Voorbeeld (inlaat):
2,60 + 0,31 – 0,15 = 2,76 mm (MIN)
2,60 + 0,31 – 0,10 = 2,81 mm (MAX)
○Wissel de stelplaatjes om voor stelplaatjes van maat

2,775 of 2,800.

VOORZICHTIG

Gebruik geen stelplaatjes van andere modellen.
Hierdoor kan het klepsteeluiteinde slijten en de
klepsteel beschadigd raken.
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Stelplaatjes

Dikte
Onder-
deelnr.

Ver-
sie

Dikte
Onder-
deelnr.

Ver-
sie

2,500 92180-0167 250 3,025 92180-0188 302

2,525 92180-0168 252 3,050 92180-0189 305

2,550 92180-0169 255 3,075 92180-0190 308

2,575 92180-0170 258 3,100 92180-0191 310

2,600 92180-0171 260 3,125 92180-0192 312

2,625 92180-0172 262 3,150 92180-0193 315

2,650 92180-0173 265 3,175 92180-0194 318

2,675 92180-0174 268 3,200 92180-0195 320

2,700 92180-0175 270 3,225 92180-0196 322

2,725 92180-0176 272 3,250 92180-0197 325

2,750 92180-0177 275 3,275 92180-0198 328

2,775 92180-0178 278 3,300 92180-0199 330

2,800 92180-0179 280 3,325 92180-0200 332

2,825 92180-0180 282 3,350 92180-0201 335

2,850 92180-0181 285 3,375 92180-0202 338

2,875 92180-0182 288 3,400 92180-0203 340

2,900 92180-0183 290 3,425 92180-0204 342

2,925 92180-0184 292 3,450 92180-0205 345

2,950 92180-0185 295 3,475 92180-0206 348

2,975 92180-0186 298 3,500 92180-0207 350

3,000 92180-0187 300

VOORZICHTIG

Vergeet niet de speling opnieuw te meten, na een
nieuw stelplaatje te hebben geselecteerd. De spe-
ling kan buiten het aangegeven bereik vallen van-
wege de tolerantiewaarde.

OPMERKING
○Is er geen klepspeling, gebruik dan een stelplaatje

dat enkele maten kleiner is en meet de klepspeling
opnieuw.
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•Laat de gemarkeerde zijde [A] van het stelplaatje bij het
aanbrengen naar de klepstoter [B] wijzen.
○Breng motorolie op het stelplaatje of de klepstoter aan om

het stelplaatje tijdens het aanbrengen van de nokkenas
op zijn plaats te houden.

VOORZICHTIG

Leg geen nieuw stelplaatje onder een stelplaatje.
Hierdoor kan het stelplaatje bij hoge toerentallen
wegtrillen, waardoor de motor ernstig kan worden
beschadigd.
Schuur het stelplaatje niet. Hierdoor kan het stel-
plaatje breken, waardoor de motor ernstig kan wor-
den beschadigd.

•Breng motorolie op de klepstoter aan en monteer de
klepstoter.

• Breng de nokkenas aan (zie Nokkenas aanbrengen in het
hoofdstuk Bovenzijde motor).

•Meet de klepspeling opnieuw en stel deze zo nodig op-
nieuw af.

• Breng de cilinderkopafdekking aan (zie Cilinderkopafdek-
king in het hoofdstuk Bovenzijde motor).

• Aanhalen:

Moment - Timinginspectiedop: 3,9 Nm (0,40 kgf·m)
Vliegwieldop: 4,9 Nm (0,50 kgf·m)

Kromheid cilinderkop inspecteren
•Verwijder de cilinderkop (zie Cilinderkop verwijderen in

het hoofdstuk Bovenzijde motor).

• Leg een richtliniaal [A] op verscheidene plaatsen op het
ondervlak van de cilinderkop en meet de kromming door
een voelermaat tussen de richtliniaal en de kop te steken.
Als de kromming groter is dan de limiet, repareer dan het
pasvlak. Vervang de cilinderkop als het pasvlak erg is
beschadigd.

Kromheid cilinderkop
Onderhoudslimiet: 0,05 mm

•Verwijder de kleppen (zie Kleppen verwijderen in het
hoofdstuk Bovenzijde motor).

• Schraap de koolstof uit de verbrandingskamer en uitlaat-
poort met een schraper [A] of ander geschikt gereed-
schap.

•Reinig de cilinderkop met behulp van een oplosmiddel
met een hoog ontvlammingspunt.

• Blaas met perslucht alle deeltjes eruit die het oliekanaal
in de cilinderkop kunnen verstoppen.

• Breng de kleppen aan (zie Kleppen aanbrengen in het
hoofdstuk Bovenzijde motor).
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Cilinderslijtage inspecteren

OPMERKING
○Meet de binnendiameter van de cilinder wanneer deze

koud is (bij kamertemperatuur).

•Controleer de binnenzijde van de cilinder op krassen en
abnormale slijtage.
Als de cilinder ernstig beschadigd of versleten is, vervang
deze dan door een nieuw exemplaar.

•Meet van zijde naar zijde en van voor naar achter, zoals
aangegeven in de afbeelding (totaal 6 metingen).
○De cilinderslijtage is op verschillende plaatsen ongelijk-

matig.

10 mm [A]

25 mm [B]

60 mm [C]

Binnendiameter cilinder
Standaard: 77,000 – 77,012 mm, en minder

dan 0,01 mm verschil tussen twee
afzonderlijke metingen.

Onderhoudslimiet: 77,10 mm of meer dan 0,05 mm
verschil tussen twee afzonderlijke
metingen.

Als een van de meetwaarden van de binnendiameter van
de cilinder groter is dan de limiet, moet de cilinder worden
vervangen door een nieuw exemplaar.
○Aangezien de PLATING-cilinder niet kan worden uitge-

boord of uitgehoond.

Speling zuiger/cilinder inspecteren
De speling tussen zuiger en cilinder wordt gemeten wan-

neer een zuiger of cilinder door een nieuwe is vervangen.
De standaard speling tussen zuiger en cilinder moet wor-
den aangehouden wanneer de cilinder wordt vervangen.

Als alleen een zuiger wordt vervangen, mag de speling
iets afwijken van de standaardwaarde. Maar deze moet
wel binnen de standaardwaarde liggen om vastlopen van
de zuiger te voorkomen.

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.

Zuiger/cilinderspeling
Standaard: 0,030 – 0,057 mm

Zuiger, zuigerveer en zuigerpen vervangen
• Zie het gedeelte Cilinder en zuiger in het hoofdstuk Bo-

venzijde motor.
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Uitlaatsysteem inspecteren
•Het uitlaatsysteem, vooral de uitlaatdemper, dient om het

uitlaatgeluid te verminderen en om de uitlaatgassen weg
te leiden van de motorrijder terwijl tegelijk het vermogens-
verlies wordt geminimaliseerd. Als in de uitlaatdemper
koolstof is opgehoopt, wordt de efficiëntie van de uitlaat
verminderd en nemen de motorprestaties af.
Als de uitlaatdemper ernstig beschadigd, gedeukt, gebar-
sten of geroest is, vervang deze dan.
Als het uitlaatgeluid te hard wordt of de motorprestaties
afnemen, vervang dan het absorptiemateriaal in de dem-
per.

Absorptiemateriaal demper vervangen
•Verwijderen:

Rechter zijkap (zie Zijkappen verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)
Bouten [A] geluidsdemperafdekking
Bevestigingsbout demper [B]

• Verwijder de geluidsdemperafdekking [A].
○Tik met een kunststof hamer [C] tegen de beugel [B] om

de afdekking te scheiden van de pijp.

• Vernieuw het absorptiemateriaal van de demper.

• Steek het nieuwe absorptiemateriaal [A] in de geluids-
demperafdekking [B].
○Plaats het pijpuiteinde [C] en het uitlaatgat van de afdek-

king.

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

• Aanhalen:

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

Bevestigingsbout demper: 21 Nm (2,1
kgf·m)
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•Breng siliconenafdichtmiddel op het pasvlak [A] aan.

Koppeling

WAARSCHUWING
Raak nooit de hete motor of de uitlaatdemper aan
tijdens het afstellen van de koppeling om ernstige
brandwonden te voorkomen.

Koppeling inspecteren
Vrije slag koppelingshendel (speling koppelingskabel)
inspecteren

•Schuif de stofhoes [A] van de koppelingskabelafsteller en
de stofhoes [B] van de hendel opzij.

• Controleer of het bovenste uiteinde [A] van de koppelings-
kabel zich volledig in de stelinrichting [B] bevindt.

• Trek lichtjes aan de koppelingshendel [C] en controleer
de vrije slag [D].

Speling koppelingshendel
Standaard: 8 – 13 mm

Als de vrije slag te groot is, komt de koppeling niet volledig
vrij. Als de vrije slag te klein is, grijpt de koppeling niet
volledig aan. Stel in beide gevallen de vrije slag af.

Vrije slag koppelingshendel (speling koppelingskabel)
afstellen

•Draai aan de stelinrichting [A] van de hendel totdat de
koppelingshendel 8 – 13 mm vrije slag heeft.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat het uiteinde van de buitenkabel bij
de koppelingshendel zich goed in de stelinrichting
bij de koppelingshendel bevindt, anders schiet het
uiteinde later op zijn plaats en ontstaat er zo veel
speling dat de koppeling niet meer kan ontkoppe-
len.
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Als de vrije slag niet kan worden afgesteld met de stelin-
richting van de hendel, gebruik dan de stelinrichting van
de koppelingskabel.

• Schuif de stofhoes van de kabelafsteller terug.

•Draai de borgmoer [A] bij de koppelingskabel los en draai
aan de stelmoer [B] totdat de koppelingshendel 8 – 13
mm vrije slag heeft.

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

• Breng de stofhoes aan.

Koppelingsplaten inspecteren
•Verwijder de koppelingsplaten (zie Koppeling verwijderen

in het hoofdstuk Koppeling).

•Controleer de voeringslamellen en stalen lamellen visu-
eel op sporen van vastlopen, ongelijkmatige slijtage of
andere beschadigingen.
Als er lamellen beschadigd zijn, vervang dan de voe-
ringslamellen en stalen lamellen als één geheel.

•Meet op verschillende plaatsen de dikte [A] van de voe-
ringslamellen en van de stalen lamellen met een schuif-
maat.

Dikte voeringslamellen en stalen lamellen
Standaard:

Voeringslamel 2,72 – 2,88 mm

Stalen lamel 1,5 – 1,7 mm

Onderhoudslimiet:

Voeringslamel 2,5 mm

Stalen lamel 1,4 mm

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

• Plaats elke voeringslamel of stalen lamel [B] op een vlak-
plaat [A].

•Meet de spleet tussen de vlakplaat en elke voeringslamel
of stalen lamel met een voelermaat [C]. De opening is de
hoeveelheid vervorming van de voeringslamel of stalen
lamel.

Vervorming voeringslamellen en stalen lamellen
Standaard:

Voeringslamel 0,15 mm of minder

Stalen lamel 0,15 mm of minder

Onderhoudslimiet:

Voeringslamel 0,3 mm

Stalen lamel 0,3 mm

Indien een plaat vervormd en over de onderhoudslimiet
is, verplaats ze dan met een nieuwe.
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Motorsmeersysteem

WAARSCHUWING
Gebruik van de motorfiets met onvoldoende, verou-
derde of vervuilde motorolie zorgt voor versnelde
slijtage en kan leiden tot vastlopen van motor of
versnellingsbak met mogelijk een ongeval en letsel
als gevolg.

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

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

• Plaats een olieopvangbak onder de motor.

• Verwijder de olievulplug [A].

Speciaal gereedschap -
Vuldopsleutel: 57001-1454

•Verwijder de motorolieaftapplug [A] uit de onderzijde van
de motor en tap de olie volledig af.
Voor [B]

OPMERKING
○Houd de motorfiets rechtop zodat de olie volledig wordt

afgetapt.

•Vervang de aftapplugpakking door een nieuwe.

• Breng de aftapplug met de pakking aan.

Moment - Motorolieaftapplug: 2 0 Nm (2,0 kgf·m)

•Gebruik de voorgeschreven motorolie.

Aanbevolen motorolie
Kwaliteit: Castrol “POWER1 R4 RACING” 5W-40 of

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

Viscositeit: SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50

Capaciteit: 0,75 l (bij niet verwijderd filter)

0,80 l (bij verwijderd oliefilter)

1,00 l (bij volkomen droge motor)

Moment - Plug olievulpijp: 5,0 Nm (0,51 kgf·m)

OPMERKING
○De olieviscositeit mag worden gewijzigd om tegemoet

te komen aan de atmosferische omstandigheden in het
gebied waarin uw gaat rijden.
○Voeg geen chemische additieven toe aan de olie. Oliën

die voldoen aan bovenstaande vereisten hebben een
complete samenstelling en leveren voldoende smering
voor motor en koppeling.

•Controleer het oliepeil (zie Oliepeil controleren in het
hoofdstuk Smeersysteem van de motor).
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Oliefilter vervangen
•Aftappen:

Motorolie (zie Motorolie verversen)

• Verwijderen:
Bout [A] oliefilterdop
Oliefilterdop [B]

• Verwijder het oliefilter [A].

• Vervang het oliefilter door een nieuwe.

• Breng vet aan op de doorvoertule [A].

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

VOORZICHTIG

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

•Breng de veer [A] aan.

• Vervang de O-ring [B] van de oliefilterdop door een
nieuwe.

• Breng vet aan op de nieuwe O-ring.

• Breng de oliefilterdop aan.

Moment - Bouten oliefilterdop: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Gebruik de voorgeschreven motorolie (zie Motorolie ver-
versen).

Ontluchtingsslang inspecteren
•Zorg ervoor dat de ligging van de ontluchtingsslang zoda-

nig is dat de slang niet geplet of geknikt wordt en correct
is aangesloten.
Corrigeer als dit niet het geval is.

• Inspecteer de ontluchtingsslang [A] op sporen van slijtage
of schade.
○Deze slang mag niet hard en broos zijn, maar ook niet

zacht en gezwollen.
Vervang deze bij beschadiging.
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Krukas/Transmissie
Krukas inspecteren
•Verwijderen:

Cilinderkop (zie Cilinderkop verwijderen in het hoofdstuk
Bovenzijde van de motor)
Cilinder (zie Cilinder verwijderen in het hoofdstuk Boven-
zijde van de motor)
Zuiger (zie Zuiger verwijderen in het hoofdstuk Boven-
zijde van de motor)

•Wees er zeker van dat de krukas soepel draait (in de neu-
trale stand).
Als de krukas niet soepel draait, controleer dan de mon-
tage van de krukas en de lagers.

Drijfstangvoet zijwaartse speling

•Meet de zijwaartse speling van de drijfstangvoet aan
rechterzijde met behulp van een voelermaat [A].

Drijfstangvoet zijwaartse speling
Standaard: 0,25 – 0,35 mm

Onderhoudslimiet: 0,6 mm

Als de speling groter is dan de limiet, vervang dan de
krukas of monteer de krukas opnieuw.

•Wees er zeker van dat de krukas soepel draait na het
monteren van de motor.

Wielen/Banden
Luchtdruk inspecteren/afstellen
•Meet met een bandenspanningsmeter [A] de banden-

spanning wanneer de banden koud zijn.
Stel de bandenspanning af aan de hand van de terrein-
conditie en de voorkeur van de motorrijder, maar wijk niet
te veel af van de aanbevolen bandenspanning.

Terreinconditie Bandenspanning

Wanneer het terrein nat, modderig,
zanderig of glad is, kan de
bandenspanning worden verminderd
om het loopvlak van de band op de
grond te vergroten.

80 kPa (0,8 kgf/cm²)
↑

Wanneer het terrein bekiezeld en/of
hard is, kan de bandenspanning
worden vergroot om beschadiging
of lekrijden te voorkomen, hoewel
de banden dan wel gemakkelijker
slippen.

↓
100 kPa (1,0 kgf/cm²)



PERIODIEK ONDERHOUD 2-31
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

Banden inspecteren
•Verwijder alle vastzittende steentjes en andere vreemde

deeltjes uit het profiel.
Repareer of vervang zo nodig door een nieuw exemplaar.

• Inspecteer de band visueel op de aanwezigheid van bar-
sten en inkepingen.
Vervang de band bij beschadiging.
○Zwellingen en bulten duiden op inwendige beschadiging,

waardoor de band moet worden vervangen.

WAARSCHUWING
Breng voor een veilig weggedrag en een veilige sta-
biliteit alleen de aanbevolen standaardbanden bij
vervanging aan en breng de bandenspanning op de
standaardwaarde.

OPMERKING
○Balanceer het wiel nadat een nieuwe band is aange-

bracht.

Standaardband
Voor:

Maat 80/100-21 51M

Fabricaat BRIDGESTONE

Type M403, met binnenband

(EUR) M201, met binnenband

Achter:

Maat 100/90-19 57M

Fabricaat BRIDGESTONE

Type M404, met binnenband

(EUR) M202, met binnenband

Vastzitten spaken inspecteren
•Controleer of alle spaken in gelijke mate vastzitten.

Als er spaken minder vastzitten of loszitten, draai de
spaaknippels dan in gelijke mate vast.

Moment - Spaaknippels: 2,2 Nm (0,22 kgf·m)

•Controleer de velgslingering.

WAARSCHUWING
Als er een spaak breekt, moet deze onmiddellijk
worden vervangen. Bij een ontbrekende spaak wor-
den de andere spaken extra belast, waardoor er uit-
eindelijk nog meer spaken zullen breken.

Velgslingering controleren
•Til met de krik onder het frame het wiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

• Inspecteer de velg op barsten, deuken, verbuiging of ver-
vorming.
Vervang de velg als enige schade wordt aangetroffen.
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•Plaats een meetklok tegen de zijkant van de velg en draai
de velg rond om de axiale slingering [A] te meten.
○Het verschil tussen laagste en de hoogste aflezing is de

hoeveelheid slingering.

• Plaats een meetklok tegen de buitenste velgrand en draai
de velg rond om de radiale slingering [B] te meten.
Als de velgslingering groter is dan de limiet, controleer
dan eerst de wiellagers.
Als het probleem niet aan de lagers ligt, draai dan enkele
spaken iets losser en andere spaken iets vaster binnen
het standaard aanhaalmoment.

Afwijking velg (met de band geplaatst)
Standaard:

Axiaal TLI 1,0 mm of minder

Radiaal TLI 1,0 mm of minder

Onderhoudslimiet:

Axiaal TLI 2,0 mm

Radiaal TLI 2,0 mm

Wiellager inspecteren
• Til met de krik het wiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Draai het wiel langzaam rond en controleer op ruwheid,
niet soepel draaien of vreemd geluid.
Vervang het naaflager bij beschadiging.

• Draai het stuur in een willekeurige uiterste stand (voor-
wiel).

• Pak met beide handen de rand van het wiel vast en be-
weeg deze in één richting om zo de speling in het wiella-
ger te controleren.
Vervang het lager als er speling wordt aangetroffen.

Eindoverbrenging
Inspecteren slijtage ketting
•Draai het achterwiel rond om de ketting te controleren op

beschadigde rollen, schakels en losse pennen.
Vervang de kettingen bij afwijkingen.
Smeer de ketting wanneer deze droog is.
[A] Lagerbus
[B] Rol
[C] Pen
[D] Penschakel
[E] Rolschakel
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•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 ketting met 20 schakels
Standaard: 317,5 – 318,2 mm

Onderhoudslimiet: 323 mm

Indien de metingen de vervangingslimiet overschrijden,
moet de ketting worden vervangen. Vervang ook het
voorste en achterste kettingwiel wanneer de ketting wordt
vervangen.

WAARSCHUWING
Wanneer de slijtage van de ketting de vervan-
gingslimiet overschrijdt, vervang dan de ketting;
anders kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. 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.

Standaardketting
Merk: DAIDO

Type: DID 520DMA2

Schakel: 112 schakels

Inspecteren doorhangen ketting
•Til met de krik het achterwiel van de grond tot de achter-

schokdemper volledig is uitgerekt.

• Controleer de wieluitlijning (zie Wieluitlijning controleren
in het hoofdstuk Eindoverbrenging) en stel deze zo nodig
af (zie Wieluitlijning afstellen in het hoofdstuk Eindover-
brenging).

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

als deze droog is.

•Draai het achterwiel rond om de plaats te vinden waarbij
de ketting het meest gespannen is (omdat deze ongelijk-
matig slijt).

•Meet de afstand (kettingdoorhanging) [A] tussen de ket-
ting en het achterste deel van de kettingschoen zoals af-
gebeeld.
Als de kettingdoorhanging groter is dan de standaard-
waarde, stel de ketting dan af.

Doorhangen van de ketting
Standaard: 52 – 58 mm
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Afregelen doorhangen ketting
•Draai de linker en rechter borgmoeren [A] van de ketting-

spanners los.

• Verwijder de splitpen [B] en draai de asmoer [C] los.
Als de ketting te strak staat, draai dan de linker en rechter
stelbouten [D] even ver naar buiten en duw het wiel naar
voren tot de ketting te los staat.
Als de ketting te los staat, draai dan beide stelbouten van
de ketting even ver vast tot de kettingdoorhanging correct
is. Voor een juiste uitlijning van ketting en wiel dient de
inkeping op de linker kettingspanner op hetzelfde merk-
teken [E] van de achterbrug te worden uitgelijnd als de
inkeping op de rechter kettingspanner [F].

• Controleer de wieluitlijning.

WAARSCHUWING
Een onjuiste uitlijning van het wiel heeft abnormale
slijtage tot gevolg en kan leiden tot gevaarlijke situ-
aties.

•Draai beide borgmoeren van de kettingspanners stevig
vast.

• Zet de moer van de achteras vast.

Moment - Moer achteras: 110 Nm (11 kgf·m)

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

• Plaats een nieuwe splitpen [A].

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.

•Plooi de splitpen [A] over de moer.

WAARSCHUWING
Als de asmoer niet stevig wordt aangetrokken of
de splitpen niet wordt geplaatst, kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan.

•Controleer de werking van de achterrem.

OPMERKING
○In natte en modderige omstandigheden kleeft er mod-

der aan ketting en kettingwielen waardoor de ketting
zeer strak komt te staan en kan breken. Om dit te voor-
komen stelt u wanneer het nodig is de kettingdoorhan-
ging af op 58 – 68 mm.
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Smering ketting
○De ketting moet worden gesmeerd met een smeermid-

del dat voorkomt dat de buitenkant gaat roesten en dat
schokken opvangt en de inwendige wrijving van de ket-
ting vermindert.
Als de ketting erg vuil is, moet deze worden gewassen
in dieselolie of petroleum en daarna in zware olie worden
ondergedompeld. Schud met de ketting terwijl deze in de
olie ligt, zodat de olie in elke rol binnendringt.

• 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.
Plaatsen [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 deze zijn versleten, zoals afgebeeld, of beschadigd,
vervang dan het kettingwiel en inspecteer de slijtage van
de ketting.
Afgesleten tand (motortandwiel) [A]
Afgesleten tand (achterste tandwiel) [B]
Draairichting [C]

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

ting waarschijnlijk ook afgesleten. Inspecteer bij het
vervangen van een tandwiel ook de ketting.

Vervorming (slingering) achterste kettingwiel
inspecteren
•Gebruik de krik en til het achterwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

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

•Draai [C] het achterwiel langzaam rond om de vervorming
(slingering) van het kettingwiel te meten.
○Het verschil tussen laagste en de hoogste meetwaarden

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

Vervorming (slingering) achterste kettingwiel
Standaard: TLI 0,4 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,5 mm
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Remmen
Remhendel en -pedaal afstellen
•Schuif de stofafdekking [A] aan de kant.

• Stel de remhendel naar behoeft af.

• Draai de borgmoer [B] van de stelinrichting los en draai
de stelinrichting [C] een bepaalde kant op.

• Draai na het afstellen de borgmoer vast.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de remafstelling altijd in orde is. Bij
een verkeerde afstelling kan de rem gaan slepen en
oververhit raken. Hierdoor kan de rem beschadigd
raken en kan het wiel zelfs blokkeren, waardoor u
de controle verliest.

OPMERKING
○Gewoonlijk is het niet nodig om de pedaalstand af te

stellen, maar stel deze wel af wanneer de hoofdremci-
linder gedemonteerd werd of de pedaalstand niet goed
is.

•Meet de lengte [A] zoals aangegeven in de afbeelding.

Lengte drukstang achterste hoofdremcilinder
Standaard: 68,5 ±1 mm

Als deze niet binnen de standaardwaarde ligt, stel dan als
volgt de drukstang in de hoofdremcilinder af.
○Draai de borgmoer [A] van de drukstang los.
○Draai aan de stelbout [B] om de voorgeschreven lengte

te verkrijgen.
○Draai de borgmoer vast.

Moment - Borgmoer van drukstang hoofdremcilinder,
achter: 17 Nm (1,7 kgf·m)
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Remvloeistofpeil controleren
•Controleer of het remvloeistofpeil in het reservoir van de

voorwielrem [A] boven de lijn [B] staat.

OPMERKING
○Houd het reservoir horizontaal door de handgreep tij-

dens het controleren te draaien.

Wanneer het remvloeistofpeil onder de onderste lijn staat,
vul dan remvloeistof bij tot de bovenste lijn [C] op het re-
servoir.

• Controleer of het remvloeistofpeil in het reservoir van de
voorwielrem [A] boven de lijn [B] staat.

OPMERKING
○Houd het reservoir horizontaal door de handgreep tij-

dens het controleren te draaien.

Wanneer het remvloeistofpeil onder de onderste lijn staat,
vul dan remvloeistof bij tot de bovenste lijn [C] op het re-
servoir.
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Remvloeistof verversen
WAARSCHUWING

Wanneer aan de schijfrem wordt gewerkt, neem dan
onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.
1. Gebruik oude remvloeistof nooit opnieuw.
2. Gebruik geen vloeistof uit een verpakking die na ge-

bruik niet is afgesloten of die te lang onafgesloten
heeft gestaan.

3. Meng geen twee verschillende soorten of merken
remvloeistof. Dit verlaagt het kookpunt van de rem-
vloeistof en kan ertoe leiden dat de remmen niet ef-
fectief werken. Het kan er ook toe leiden dat rubber
onderdelen worden aangetast.

4. Laat de dop niet te lang van het reservoir af om te
voorkomen dat vocht de remvloeistof aantast.

5. Ververs de remvloeistof niet tijdens regen of bij
sterke windvlagen.

6. Gebruik voor het reinigen van de remonderdelen,
behalve voor de remblokken en de remschijf, uit-
sluitend remvloeistof, isopropylalcohol of ethylalco-
hol. Gebruik voor het reinigen van deze onderdelen
geen andere vloeistoffen. Benzine, motorolie of an-
dere oliedistillaten tasten de rubber onderdelen aan.
Olie dat gemorst is op onderdelen is moeilijk geheel
te verwijderen en zal eventueel het rubber in de rem-
klauw aantasten.

7. Voorkom dat tijdens de werkzaamheden remvloei-
stof of olie op de remblokken en de remschijf komt.
Verwijder alle remvloeistof of olie die per ongeluk op
de remblokken of de remschijf komt met een snel
ontvlambaar oplosmiddel. Gebruik geen middelen
die een olielaagje achterlaten. Vervang remblokken
die niet geheel kunnen worden gereinigd.

8. Remvloeistof tast snel gelakte oppervlakken aan.
Gemorste vloeistof moet onmiddellijk met water wor-
den verwijderd.

9. Na losmaken van een remleiding of openen van een
ontluchtingsnippel MOET DE REMLEIDING WOR-
DEN ONTLUCHT.

Aanbevolen remvloeistof
Type:

Voor DOT3 of DOT4

Achter DOT4
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OPMERKING
○Ververs de remvloeistof van de voorwielrem als volgt.

Het verversen van de remvloeistof van de achterwiel-
rem geschiedt op dezelfde wijze als bij de voorwielrem.

•Zet het remvloeistofreservoir horizontaal.

• Verwijder de schroef [A], de reservoirdop [B] en het mem-
braan [C].

• Verwijder de rubber dop [A] van de ontluchtingsnippel [B].

• Sluit een transparante kunststof slang [A] aan op de ont-
luchtingsnippel aan de remklauw en steek het andere uit-
einde in een opvangbak [B].

• Ververs de remvloeistof als volgt:
○Herhaal deze handeling tot verse remvloeistof uit de

kunststof slang stroomt of de kleur van de remvloeistof
verandert.

1. Draai de ontluchtingsnippel [A] open
2. Bedien de rem en houd deze stand [B] vast
3. Draai de ontluchtingsnippel [C] dicht
4. Laat de rem [D] los

WAARSCHUWING
Er mogen geen twee merken vloeistof worden ge-
mengd. Ververs de remvloeistof wanneer de rem-
vloeistof in de remleiding moet worden bijgevuld,
maar het type en merk remvloeistof dat zich in het
reservoir bevindt, niet kunnen worden vastgesteld.

OPMERKING
○Tijdens het ontluchten moet het remvloeistofpeil voort-

durend worden gecontroleerd. Vul zo nodig verse rem-
vloeistof bij. Wanneer het remvloeistofpeil in het reser-
voir tijdens het ontluchten te laag wordt, moeten de rem-
men opnieuw worden ontlucht omdat lucht door de rem-
leiding kan zijn aangezogen.



2-40 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

•Verwijder de transparante kunststof slang.

• Draai de ontluchtingsnippels dicht en breng de rubber re-
servoirdop aan.

Moment - Ontluchtingsnippel remklauw: 7,8 Nm (0,80
kgf·m)

Schroeven dop remvloeistofreservoir: 1,5
Nm (0,15 kgf·m)

•Controleer na het verversen van de remvloeistof, de wer-
king van de remmen, het remsysteem op het aanlopen
van de remblokken en op vloeistoflekkage.
Ontlucht indien nodig de leidingen (zie Remleiding ont-
luchten in het hoofdstuk Remmen).

Slijtage van de remblokken controleren
•Controleer de dikte van de remvoeringen en de staat van

de remblokken bij alle remklauwen.

OPMERKING
○Voor deze controle is het niet nodig om de remblokken

te verwijderen.

Als er een remblok beschadigd is, vervang dan beide
remblokken van de remklauw als set.
Als de dikte [A] van een remvoering kleiner is dan de ver-
vangingslimiet [B], vervang dan beide remblokken van de
remklauw als set.
Remblok voor [C]
Remblok achter [D]

Dikte remvoering
Standaard:

Voor 4,0 mm

Achter 6,4 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 1 mm

Achter 1 mm

Rubber onderdelen van hoofdremcilinder
vervangen
Rempomp voor

•Verwijder de hoofdremcilinder, voor (zie Hoofdremcilin-
der, voor, verwijderen in het hoofdstuk Remmen).

• Verwijder de dop en het membraan van het reservoir en
giet de remvloeistof in een opvangbak.

• Draai de borgmoer en de scharnierbout los. Verwijder de
remhendel.
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•Trek de stofkap [A] van zijn plaats en verwijder de bor-
gring [B].

Speciaal gereedschap -
Tang borgveer: 57001-143

•Verwijder de ring [C].

• Verwijder de zuiger [D], secundaire cup [E], primaire cup
[F] en de terugtrekveer [G].

VOORZICHTIG

Neem de secundaire cup niet van de zuiger af omdat
deze hierdoor wordt beschadigd.

Achterste hoofdcilinder

•Verwijder de hoofdremcilinder, achter (zie Hoofdremcilin-
der, achter, verwijderen in het hoofdstuk Remmen).

OPMERKING
○Verwijder de drukstanggaffel niet omdat anders de rem-

pedaalstand opnieuw moet worden afgesteld.

•Verwijder de dop en het membraan van het reservoir en
giet de remvloeistof in een opvangbak.

• Schuif de stofhoes [A] op de drukstang [B] opzij en ver-
wijder de borgveer [C].

Speciaal gereedschap -
Tang borgveer: 57001-143

•Verwijder de drukstang met de aanslag [D] voor de zuiger.

• Verwijder de zuiger [E], secundaire cup [F], primaire cup
[G] en de terugtrekveer [H].

VOORZICHTIG

Neem de secundaire cup niet van de zuiger af omdat
deze hierdoor wordt beschadigd.

•Reinig alle onderdelen, inclusief de hoofdremcilinder, met
remvloeistof of alcohol voordat de hoofdremcilinder wordt
gemonteerd.

VOORZICHTIG

Gebruik voor het reinigen van de remonderdelen,
behalve voor de remblokken en de remschijf, uit-
sluitend remvloeistof, isopropylalcohol of ethylal-
cohol. Gebruik voor het reinigen van deze onderde-
len geen andere vloeistoffen. Benzine, motorolie of
andere oliedistillaten tasten de rubber onderdelen
aan. Olie dat gemorst is op onderdelen is moeilijk
geheel te verwijderen en zal eventueel het rubber in
de remklauw aantasten.
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•Smeer de verwijderde onderdelen en de binnenwanden
van de cilinder in met remvloeistof.

•Maak geen krassen in de zuiger of de binnenwanden van
de cilinder.

• Siliconenvet aanbrengen, bijv. PBC-vet, op de volgende
onderdelen.
Scharnierbout remhendel (voor)
Contactvlak remhendel (voor)
Contactvlak drukstang (achter)
Stofafdekkingen

• Aanhalen:

Moment - Scharnierbout van remhendel: 5,9 Nm (0,60
kgf·m)

Borgmoer scharnierbout remhendel: 5,9
Nm (0,60 kgf·m)

Rubber onderdelen van remklauw vervangen
Voorste remklauw demonteren

•Verwijderen:
Remklauw, voor (zie Remklauw verwijderen in het
hoofdstuk Remmen)
Remblokken (zie Remblokken verwijderen in het hoofd-
stuk Remmen)

• Haal de remklauwhouder [A] van de remklauw [B] af en
verwijder de anti-rammelveer.

• Verwijder de zuigers met perslucht. De zuigers kunnen
op de volgende manier worden verwijderd.
○Leg een schone, dikke doek over de remklauwopening

[A].
○Verwijder de zuigers door lichtjes perslucht [B] te blazen

door de opening van de slangaansluiting.

WAARSCHUWING
Houd nooit uw vingers of handpalm voor de zuiger
om ernstige verwonding te voorkomen. Wanneer u
perslucht in de remklauw blaast, kan de zuiger uw
hand of vingers verbrijzelen.
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•Trek de zuiger [A] met de hand eruit.

• Verwijder de stofafdichting [B] en de vloeistofkeerring [C]
van elke cilinder.

OPMERKING
○Als er geen perslucht beschikbaar is, ga dan als volgt

te werk bij beide remklauwen terwijl de remslang op de
remklauw is aangesloten.
○Zet een opvangbak klaar voor de remvloeistof en voer

de werkzaamheden erboven uit.
○Verwijder de veer en de remblokken (zie Remblokken

verwijderen in het hoofdstuk Remmen)
○Pomp met de remhendel tot de zuigers uit de cilinders

komen.

Achterste remklauw demonteren

•Verwijderen:
Remklauw, achter (zie Remklauw verwijderen in het
hoofdstuk Remmen)
Remblokken (zie Remblokken verwijderen in het hoofd-
stuk Remmen)

•Haal de remklauwhouder [B] van de remklauw [A] af.

• Verwijder de zuiger met perslucht.
○Leg een schone, dikke doek over de remklauwopening

[A].
○Verwijder de zuiger door lichtjes perslucht [B] te blazen

door de opening van de slangaansluiting.

WAARSCHUWING
Houd nooit uw vingers of handpalm voor de zuiger
om ernstige verwonding te voorkomen. Wanneer u
persl ucht in de remklauw blaast, kan de zuiger uw
hand of vingers verbrijzelen.

•Trek de zuiger [A] met de hand eruit.

• Verwijder de stofafdichting [B] en de vloeistofkeerring [C].
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Remklauw monteren

•Reinig de onderdelen van de remklauw behalve de rem-
blokken.

VOORZICHTIG

Gebruik voor het reinigen van de onderdelen uit-
sluitend remvloeistof, isopropylalcohol of ethylal-
cohol.

•Als de ontluchtingsnippel werd verwijderd, breng deze en
de rubber dop dan aan.

Moment - Ontluchtingsnippel remklauw: 7,8 Nm (0,80
kgf·m)

•Vervang de vloeistofkeerring(en) [A] door (een) nieuwe.
○Breng op de vloeistofkeerringen remvloeistof aan en

plaats deze met de hand in de cilinders.

• Vervang de stofafdichting(en) [B] door (een) nieuwe.
○Breng op de stofafdichting(en) remvloeistof aan en plaats

deze met de hand in de cilinder.

• Smeer de buitenzijde van de zuiger(s) [C] met remvloei-
stof in en druk deze met de hand in de cilinder.
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•Breng de anti-rammelveren [A] aan.

• Vervang de rubber stofmanchet [A] van de as en de stof-
hoes [B] als deze beschadigd zijn.

• Smeer een dun laagje PBC-vet (Poly Butyl Cuprysil) in
de boringen en op de pennen [C] van de remklauwhou-
der (PBC is een speciaal vet dat bestand is tegen hoge
temperaturen en water).

• Breng de remblokken aan (zie Remblokken aanbrengen
in het hoofdstuk Remmen).

• Breng de remklauw aan (zie Remklauw aanbrengen in het
hoofdstuk Remmen).

• Veeg alle gemorste remvloeistof op de remklauw met een
natte doek af.
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Remslangen en aansluitingen inspecteren
•Controleer de remslang en aansluitingen op beschadigin-

gen, scheuren en sporen van lekkage.
○De hoge druk in de remleiding kan ertoe leiden dat koel-

vloeistof weglekt [A] of dat de leiding barst wanneer deze
niet correct wordt onderhouden. Buig en draai de rubber
slang terwijl u deze controleert.
Vervang de slang indien deze gescheurd [B] is of uitstul-
pingen [C] vertoont.
Zet alle losse aansluitingen vast.

Remslang vervangen

VOORZICHTIG

Remvloeistof tast gelakte oppervlakken snel aan.
Gemorste vloeistof moet onmiddellijk met water
worden verwijderd.

•Verwijder alle banjobouten [A] en ringen [B].

• Vervang de ringen door nieuwe.
○Wanneer de remslang wordt verwijderd, let er dan op

geen remvloeistof op gelakte of kunststof onderdelen te
morsen.
○Wanneer de remslang wordt verwijderd, zet dan tijdelijk

het uiteinde van de remslang omhoog gebogen vast om
zo min mogelijk vloeistof te morsen.

Remslang voor

•Verwijderen:
Bouten [A] remslangklem
Klem remslang [B]

Remslang achterrem

•Verwijderen:
Hoofdremcilinder [A]
Remslangklemmen [B]
Remklauwbeschermplaat [C]
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•Voorkom bij het aanbrengen van slangen scherpe boch-
ten, knikken, pletten of verdraaiing. Leid de slangen zoals
aangegeven in het gedeelte Ligging van kabels, bedra-
ding en slangen in de Appendix.

• Aanhalen:

Moment - Banjobouten van remslangen: 25 Nm (2,5
kgf·m)

•Ontlucht de remleiding na montage van de remslang (zie
Remleiding ontluchten in het hoofdstuk Remmen).

Vering
Voorvork inspecteren
•Controleer visueel de voorvork op olielekkage, groeven

of krassen op de buitenkant van de binnenste buizen [A].

• Pomp bij ingeknepen remhendel de voorvork handma-
tig omlaag en omhoog om te controleren of deze soepel
werkt.
Als de voorvork beschadigd is of olielekkage vertoont,
vervang of repareer de beschadigde onderdelen dan.
Als de voorvork rammelt, controleer dan het oliepeil of het
aanhaalmoment.

• 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.

VOORZICHTIG

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 (elke vorkpoot)
•Draai de bouten [A] van de voorvorkklem (bovenste) los.

•Draai de voorvorkcilindereenheid [B] los met de sleutel
[C] voor de bovenste plug.

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645
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•Verwijderen:
Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)
Remklauw [A] voorrem
Remslangklemmen [B]
Bouten [C]
Vorkbeschermer [D] voorvork

○Plaats de remklauw [A] op een standaard [B] zodat deze
niet bengelt.

• Draai de bouten [A] van de voorvorkklem (onderste) los.

• Verwijder de voorvork.
○Breng met een draaibeweging de vorkpoot [B] naar bene-

den en naar buiten.

• Noteer de stand van elke stelinrichting [A] voor de dem-
ping en draai [B] deze dan in de zachtste stand.

•Meet de lengte [A] tussen het bovenvlak van de ashouder
[B] en het ondervlak van de buitenste buis [C].
○Noteer de lengte alvorens de voorvork te demonteren.

Lengte
Standaard: 319 ±2 mm
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•Draai de vorkcilindereenheid [A] uit de buitenste buis [B].

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

•Schuif de buitenste buis langzaam omlaag.

•Houd de vorkbuis [A] ondersteboven boven een schone
opvangbak [B] en pomp de olie eruit.

OPMERKING
○Pomp de buitenste buis omhoog en omlaag om de vor-

kolie af te tappen.

•Breng de vorkcilindereenheid [A] voorlopig aan op de bui-
tenste buis [B].

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

•Houd het ashouderdeel [A] tegen met een bankschroef
[B].
○Bescherm het ashouderdeel met zachte spanplaten [C]

of een zware doek bij gebruik van een bankschroef.

•Draai de stelinrichting [D] helemaal los.

VOORZICHTIG

Probeer de stelinrichting niet onmiddellijk gefor-
ceerd te verwijderen met behulp van een slag-
moersleutel.

•Druk de buitenste buis handmatig samen en breng de
sleutel [A] voor de bovenste plug aan tussen de onder-
zijde [B] van de ashouder en de borgmoer [C].

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

WAARSCHUWING
Kijk uit voor de reactiekracht van de veer en beves-
tig het speciale gereedschap zodanig dat dit niet
kan loskomen. Let bij het onderhoud uitvoeren op
uw vingers, enz.
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•Houd de borgmoer [A] met een sleutel [B] tegen en ver-
wijder de stelinrichting [C].

OPMERKING
○Verwijder de borgmoer van de zuigerstang niet. De zui-

gerstang kan anders in de binnenste buis schuiven.

•Haal de stelstang [A] voor de uitgaande demping uit de
zuigerstang.

• Druk de buitenste buis handmatig samen en verwijder de
sleutel voor de bovenste plug.

VOORZICHTIG

De oliekeerring wordt beschadi gd als de borgmoer
wordt verwijderd en de zuigerstangschroefdraad
in de cilindereenheid wordt geduwd. Verwijder de
borgmoer van de zuigerstang niet. Kijk uit voor de
reactiekracht van de vorkveer bij het verwijderen
van de sleutel voor de bovenste plug. Houd de
cilindereenheid st rak genoeg zodat de borgmoer
de vorkpoot niet beschadigt.

•Verwijderen:
Cilindereenheid [A] voorvork
Veer [B]
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•Houd de sleutel [A] voor de bovenste plug met een bank-
schroef tegen en draai de basisklep [B] op de vorkcilin-
dereenheid [C] los.
○Gebruik een dopsleutel [D].

• Trek de basisklep [A] uit de vorkcilindereenheid [B].
○Druk langzaam de zuigerstang tot de aanslag in, zodat de

basisklep gemakkelijk kan worden verwijderd.

VOORZICHTIG

Let erop dat de bus van de basisklep niet bescha-
digd raakt.
Het demonteren van de basisklep kan tot proble-
men leiden. Demonteer de basisklep niet.

•Houd de vorkcilindereenheid [A] ondersteboven boven
een schone opvangbak [B] en pomp de olie eruit.

OPMERKING
○Pomp de zuigerstang omhoog en omlaag om de vorko-

lie af te tappen.

•Houd de voorvork meer dan 20 minuten in omgekeerde
stand, zodat de vorkolie volledig wordt afgetapt.

•Reinig de schroefdraad [A] van de vorkcilindereenheid en
de basisklep.
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•Houd de vorkcilindereenheid [A] met volledig uitgescho-
ven zuigerstang rechtop.

• Sluit de twee oliegaten [B] op de cilindereenheid met uw
vingers af.

• Gebruik de voorgeschreven olie.

Aanbevolen olie

SHOWA SS-05 of een gelijkwaardig product

Olie-inhoud cilindereenheid

Standaard: 180 ml

•Breng vorkolie aan op het wrijvingsvlak van de zuiger-
stang.

•Ontlucht de vorkcilinder [A] door de zuigerstang voorzich-
tig enkele keren omhoog en omlaag te bewegen [B].

• Controleer het oliepeil in de vorkcilindereenheid bij volle-
dig uitgeschoven zuigerstang.
○Meet het oliepeil [A] vanaf plaats [B] in de cilindereenheid

met een geschikte meter.

Oliepeil vorkcilindereenheid
Standaard: 42 – 49 mm

•Vervang de O-ringen [A] op de basisklep door nieuwe.

• Breng vorkolie aan op de O-ringen en bussen [B].

VOORZICHTIG

Beschadig de bussen niet bij het monteren van de
basisklep.

•Schuif de zuigerstang volledig uit en monteer de basis-
klep [A] voorzichtig op de vorkcilindereenheid [B].

OPMERKING
○Als de montage van de basisklep moeilijk is, kan de

reden hiervoor een te hoog oliepeil zijn. Controleer het
oliepeil in de vorkcilindereenheid.
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•Houd de sleutel [A] voor de bovenste plug met een bank-
schroef tegen.

•Houd de vorkcilindereenheid [B] met de sleutel voor de
bovenste plug tegen.

•Haal de basisklep [C] aan.

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

Moment - Basisklep: 30 Nm (3,1 kgf·m)

•Draai de borgmoer volledig naar binnen.

• Breng vorkolie aan op het wrijvingsvlak van de zuiger-
stang.

• Bescherm het zuigerstanguiteinde met een zware doek
[A] om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.

•Houd de cilindereenheid [B] rechtop.

• Pomp met de zuigerstang [C] langzaam enkele keren on-
geveer 100 mm [D].

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig dat u de zuigerstang niet buigt of
beschadigt.

•Tap de extra olie uit de cilindereenheid [A] door met de
zuigerstang [B] telkens een volledige slag [C] te pompen.

VOORZICHTIG

Voer het onderhoud voorzichtig uit, omdat olie uit
het oliegat van de cilindereenheid spuit.

•Controleer of de ingaande dempingskracht op de zacht-
ste stand is ingesteld.

•Controleer het wrijvingsvlak van de zuigerstang op be-
schadiging.

• Tap de extra olie uit het oliegat van de cilindereenheid.

• Blaas de extra olie uit het oliegat van de cilindereenheid
door perslucht [A] op het oliegat te zetten.

• Veeg de olie volledig van de cilindereenheid af.

OPMERKING
○Als er geen perslucht kan worden gebruikt, verwijder

dan de ontlastdrukschroef uit de vorkdop. Houd de
vorkcilindereenheid 10 minuten ondersteboven en tap
de olie uit de cilindereenheid af.
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•Bescherm het zuigerstanguiteinde met een zware doek
om beschadiging te voorkomen.

• Controleer of de zuigerstang soepel werkt.
○Pomp met de zuigerstang [A] telkens een volledige slag

[B] door de vorkcilindereenheid [C] omlaag te drukken.
Als de zuigerstang niet soepel werkt, controleer de zui-
gerstang dan op verbuiging of beschadiging.

• Houd de vorkcilindereenheid plat op de grond [A] en
schuif de zuigerstang volledig met de hand in.

• Laat de zuigerstang los en controleer of de zuigerstang
maximaal [B] uitschuift.
Als de zuigerstang niet maximaal uitschuift, ontlucht de
cilinder dan nogmaals.

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig dat u de zuigerstang niet buigt of
beschadigt.

•Veeg de olie volledig van de cilindereenheid [A] af.

• Druk de zuigerstang [B] tot 200 – 250 mm [C] in en houd
de cilindereenheid 10 minuten rechtop.

• Er mag geen olie lekken uit het basisklepdeel [A] of de
bodem van de cilinder [B].
Als er olie lekt uit het basisklepdeel of de bodem van de
cilinder, vervang dan de cilindereenheid.

• Houd de cilindereenheid plat op de grond.

• Laat de zuigerstang los en controleer of de zuigerstang
maximaal uitschuift

• Haal de borgmoer [A] volledig aan zodat de schroefdraad
van de zuigerstang er 10 – 12 mm [B] uitsteekt, zoals
afgebeeld.
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•Veeg de vorkolie volledig van de veer [A] en de cilinder-
eenheid [B] af.

• Aanbrengen:
Veer
Vorkcilindereenheid

•Draai de vorkcilindereenheid met de sleutel voor de bo-
venste plug voorlopig vast.

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

•Houd het ashouderdeel tegen met een bankschroef.
○Bescherm het ashouderdeel met zachte spanplaten of

een zware doek bij gebruik van een bankschroef.

WAARSCHUWING
Als het ashouderdeel te strak wordt vastgeklemd,
kan het beschadigen wat de rijstabiliteit in gevaar
brengt. Klem het ashouderdeel niet te strak vast.

•Druk de buitenste buis handmatig samen en plaats de
sleutel [A] voor de bovenste plug tussen de onderzijde
[B] van de ashouder en de borgmoer [C].

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

WAARSCHUWING
Kijk uit voor de reactiekracht van de veer en beves-
tig het speciale gereedschap zodan ig dat dit niet
kan loskomen. Let bij het onderhoud uitvoeren op
uw vingers, enz.

•Plaats de drukstang [A] in de zuigerstang.

OPMERKING
○Controleer bij de montage van de drukstang of u een klik

hoort door de drukstang rechts- en linksom te draaien.
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•Vervang de O-ring van de stelinrichting door een nieuwe
en breng er de voorgeschreven vorkolie op aan.

• Draai de stelinrichting [A] langzaam rechtsom tot u weer-
stand voelt.

• Controleer of de speling tussen de borgmoer [B] en de
stelinrichting meer dan 1 mm [C] is.

• Draai de borgmoer [A] linksom tot deze contact maakt met
de stelinrichting [B].

• Breng een niet-permanent borgmiddel op de stelinrichting
aan.

• Houd de borgmoer met een sleutel op zijn plaats en haal
de borgmoer van de stelinrichting aan.

Moment - Borgmoer stelinrichting: 22 Nm (2,2 kgf·m)

•Druk de buitenste buis handmatig samen en verwijder de
sleutel [C] voor de bovenste plug.

• Aanhalen:

Moment - Stelinrichting: 69 Nm (7,0 kgf·m)

•Vergelijk de lengte [A] bij montage en bij demontage.
○Deze lengtes zouden gelijk moeten zijn.

Als de lengte bij montage langer is dan bij demontage,
controleer dan de montage van de stelinrichting en de
borgmoer.
Ashouder [B]
Buitenste buis [C]

Lengte
Standaard: 319 ±2 mm

•Draai de vorkcilindereenheid met de sleutel voor de bo-
venste plug los.

•Giet de voorgeschreven vorkolie in de buitenste buis.

Aanbevolen olie
SHOWA SS-05 of een gelijkwaardig product

Olie-inhoud buitenste buis
Standaard: 361 ±2,5 ml

Instelbaar bereik: 319 – 415 ml

VOORZICHTIG

Maak de hoeveelheid vorkolie in beide vorkpoten
gelijk om de stabiliteit van de motorfiets in tact te
houden.
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•Breng de cilindereenheid [A] voorlopig aan op de buiten-
ste buis [B] met behulp van de sleutel voor de bovenste
plug.

Speciaal gereedschap -
Sleutel bovenste plug, 50 mm: 57001-1645

•Breng de voorvork op de motorfiets aan.

• Aanhalen:

Moment - Klembouten voorvork (onder): 20 Nm (2,0
kgf·m)

Het aanhaalmoment van de vorkcilindereenheid is gespe-
cificeerd op 34 Nm (3,5 kgf·m). Wanneer u echter de sleutel
[A] voor de bovenste plug gebruikt, verminder dan het aan-
haalmoment tot 90% van de voorgeschreven waarde [31
Nm (3,1 kgf·m)] als gevolg van de afstand [B] tussen het
midden van het vierkante gat, waar de momentsleutel [C]
wordt aangebracht, en dat van het achthoekige gat van de
sleutel.

Dit aanhaalmoment [31 Nm (3,1 kgf·m)] is van toepassing
wanneer u een momentsleutel gebruikt waarvan de lengte
vanaf het aangrijppunt tot het midden van het koppelings-
vierkant een hefboom van ca. 310 mm oplevert.
○Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten

van de voorvorkklem (bovenste).

Moment - Cilindereenheid: 34 Nm (3,5 kgf·m)
Klembouten van voorvork (boven): 20 Nm

(2,0 kgf·m)

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

Olie achterschokdemper verversen
De olie in de achterschokdemper moet minstens eenmaal

per raceseizoen worden ververst. Het verversingsinterval
om tot de beste prestaties te komen, moet worden geba-
seerd op de rijomstandigheden en de bekwaamheid van de
motorrijder.

• Verwijder de achterschokdemper (zie Achterschokdem-
per verwijderen in het hoofdstuk Vering).

• Verwijder de achterschokdemperveer (zie Veer vervan-
gen in het hoofdstuk Vering).
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•Verwijder de dop [A] van het gasreservoirventiel.

• Blaas langzaam de stikstofdruk uit het gasreservoir af
door de ventielkern in te drukken met een schroeven-
draaier.

WAARSCHUWING
Richt het reservoirventiel niet op uw gezicht of li-
chaam wanneer de stikstofdruk wordt afgeblazen.
Tegelijk met het ontsnappen van de stikstof vindt
er vaak olieverneveling plaats. Laat altijd de stik-
stofdruk ontsnappen voordat de achterschokdem-
per wordt gedemonteerd om het explosief scheiden
van onderdelen te voorkomen.

•Stel de stelinrichtingen van de gasreservoirdemping op
de zachtste stand af.
Afsteller ingaande veerdemping, hoge snelheid [A]
Afsteller ingaande veerdemping, lage snelheid [B]

• Verwijder de stelinrichting [C] en pomp met de achter-
schokdemper de olie eruit.

• Duw met het geschikte gereedschap [A] en een pers de
reservoirdop [B] 10 mm naar binnen.

• Verwijder de borgveer [C] van het gasreservoir.

• Breng de ventieldop aan.

• Trek de gasreservoirdop [A] uit het gasreservoir met be-
hulp van de combinatietang [B].

VOORZICHTIG

Wees voorzichtig dat u het ventiel niet beschadigt.
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•Tik [A] gelijkmatig op de gaten [B] in de aanslag [C] met
geschikt gereedschap [D] om de aanslag vrij te maken
van het achterschokdemperhuis.

• Schuif de aanslag van de zuigerstang omhoog, tik vervol-
gens zachtjes met een geschikte stang en een kunststof
hamer rondom de afdichting en duw de afdichting 10 mm
omlaag.

• Verwijder de borgveer [A].

• Beweeg de zuigerstang voorzichtig heen en weer en trek
de zuigerstang eruit.

• Tap de resterende olie af.

• Controleer visueel de zuiger [A], de O-ring [B] en de olie-
keerring [C].
Als de zuiger, O-ring en oliekeerring duidelijk gegroefd,
geroest of beschadigd zijn, vervang deze dan.

• Slijp met de slijptol de borgingen [A] van de stang en de
moer [B].

• Plaats het onderste gedeelte van de zuigerstang in een
bankschroef met zachte spanplaten of gebruik een zware
doek.

• Verwijder de borgmoer [A] en gooi deze weg.

VOORZICHTIG

Draai de stelinrichting van de uitgaande demping
van de zuigerstang niet vast.
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•Verwijder de zuigerstang uit de bankschroef.

• Verwijderen:
Aanslag [A]
Ringen [B] zijde uitgaande demping
Zuiger [C]
Ringen [D] zijde ingaande demping
Aanslag [E]
Ring [F]

• Controleer de schuifbus [A].
Vervang de bus als deze is beschadigd.
○Snijd de schuifbus eraf.

• Vervang de O-ringen [B] door nieuwe.

•Monteer de O-ringen en een nieuwe bus op de zuiger.

•Wikkel tape om de schroefdraad [A] van de zuigerstang.

• Verwijder de oliekeerring [B].

• Verwijder de O-ring [A].

• Trek de veer [B] eruit.

• Verwijder het rubber [A] van de uitgaande demping uit de
groef [B].

• Verwijderen:
Kraag [C]
Veerhouder [D]
Oliekeerring [E]



PERIODIEK ONDERHOUD 2-61
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

•Verwijderen:
Oliekeerring [A]

VOORZICHTIG

Dek de schroevendraaier [D] af met een doek [C] om
schade aan de behuizing van de oliekeerring [B] te
voorkomen.

•Vervang de volgende onderdelen door nieuwe.
Oliekeerringen
Rubber uitgaande demping (indien beschadigd)
O-ring

•Breng elk onderdeel aan zoals in de afbeelding aangege-
ven.
Oliekeerring [A]
Olie-afdichting [B]
Veerhouder [C]
Kraag [D]
Rubber uitgaande demping [E]
Veer [F]
O-ring [G]

• Verwijderen:
Aanslag [A]
Demper [B]
Demperhouder [C]

•Controleer het wrijvingsvlak [A] van de zuigerstang.
Als het wrijvingsvlak bekrast of vervormd is, vervang het
dan.



2-62 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

•Plaats het onderste gedeelte van de zuigerstang in een
bankschroef met zachte spanplaten of gebruik een zware
doek.

• Tap schroefdraad in het zuigerstanguiteinde met behulp
van de draadsnijder [A].
Draadsnijder: 12 × 1,25 mm

•Reinig alle onderdelen met reinigingsmiddel en droog
deze met perslucht.

• Aanbrengen:
Demperhouder [A]
Demper [B]
Aanslag [C]

•Wikkel tape [A] om de schroefdraad van de zuigerstang.

• Breng een dunne laag schokdemperolie aan op het wrij-
vingsvlak van de zuigerstang.

• Breng de oliekeerring [B] aan.

• Aanbrengen:
Ring [A]
Stopper [B]
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•Aanbrengen:
Ringen [A] zijde ingaande demping
Zuiger [B]
Ringen [C] zijde uitgaande demping
Aanslag [D]
Nieuwe borgmoer [E]

Moment - Borgmoer zuigerstang: 37 Nm (3,8 kgf·m)

○Breng de zuiger aan zoals in de afbeelding aangegeven.
Vlak [A] borgmoerzijde

•Borg het uiteinde van de zuigerstang met de beitel [A] op
drie plaatsen [B].

•Controleer of de oliekeerring soepel over de stang kan
bewegen.

•Controleer of de balg [A] aan de gasreservoirdop niet half
is ingedeukt.
Als dit zo is, duw de ventielkern dan omlaag met een
schroevendraaier.

•Controleer of de balg beschadigd of gebarsten is.
Vervang deze zo nodig door een nieuw exemplaar.

VOORZICHTIG

Gebruik geen beschadigde of half ingedeukte balg,
omdat deze kan barsten en de prestaties van de
achterschokdemper geleidelijk doet verminderen.

•Breng vet aan op de lip [B] van de balg en plaats de re-
servoirdop [C].



2-64 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

•Duw de balg langzaam in het gasreservoir tot de borg-
veergroef net wordt vrijgegeven. Veeg gemorste olie af.

• Controleer de borgveer op verzwakking, vervorming en
andere gebreken.
Vervang deze zo nodig door een nieuw exemplaar.

WAARSCHUWING
Als de borgveer verzwakt, vervormd of anderzijds
niet in orde is, kan de gasreservoirdop losschieten
wanneer het stikstofgas wordt ingespoten. Hier-
door worden olie en inwendige onderdelen met
kracht uit het reservoir geworpen.

•Monteer de borgveer [A] in de groef in het gasreservoir.

• Breng de ventieldop aan.

• Trek de gasreservoirdop [A] omhoog tegen de borgveer.
○Het uiteinde van de gasreservoirdop moet zijn uitgelijnd

[B] op het uiteinde van het gasreservoir [C].

WAARSCHUWING
Als het uiteinde v an de gasreservoirdop en het uit-
einde van het gasreservoir niet op elkaar zijn uitge-
lijnd, is de borgveer niet goed bevestigd in de groef
in het gasrese rvoir of is deze vervormd. In dit geval
kunnen olie en inwendige onderdelen met kracht uit
het reservoir schieten bij het inspuiten van het stik-
stofgas of onder het rijden.

•Plaats het bovenste gedeelte van de achterschokdemper
in een bankschroef met zachte spanplaten of gebruik een
zware doek.

• Breng schokdemperolie aan op de bus en de O-ring van
de zuigerstang.

• Steek het zuigeruiteinde [A] langzaam in de zuigerstang
in het achterschokdemperhuis [C]. Breng de afdichting [B]
nog niet aan.
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•Duw de afdichting in het achterschokdemperhuis tot de
borgveergroef net wordt vrijgegeven.

•Controleer de borgveer.
Als deze vervormd of beschadigd is, vervang deze dan
door een nieuw exemplaar.

• Plaats de borgveer [A] in de groef in het achterschokdem-
perhuis [B].

• Trek de zuigerstang [C] omhoog tegen de borgveer.

VOORZICHTIG

Als de borgveer zich niet goed in de groef in het
achterschokdemperhuis bevindt, kan de zuiger-
stang uit de schokdemper komen bij het inspuiten
van het stikstofgas of onder het rijden.

•Monteer de aanslag [A] in het achterschokdemperhuis
door zachtjes met een kunststof hamer rondom de rand
van de aanslag te tikken.

• Schuif de zuigerstang volledig uit.

• Plaats opnieuw het bovenste gedeelte van de schokdem-
per in een bankschroef met zachte spanplaten of gebruik
een zware doek.

•Giet de voorgeschreven olie [A] in het gat van de stelin-
richting voor de demping.

Aanbevolen olie

SHOWA SS-25 of een gelijkwaardig product

Olie-inhoud achterschokdemper

Standaard: ca. 395 ml

•Ontlucht het gedeelte tussen het gasreservoir [A] en het
achterschokdemperhuis [B] door met de zuigerstang [C]
langzaam in en uit te pompen.
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•Giet de voorgeschreven olie in het gat tot aan de hals [A]
van de stelinrichting voor de demping.

OPMERKING
○Houd het gat van de stelinrichting omhoog en draai de

schokdemper om het reservoir volledig te ontluchten.

•Schuif de zuigerstang volledig uit.

• Spuit het stikstofgas erin tot een druk van 50 kPa (0,5
kgf/cm²) door het ventiel op het gasreservoir.

• Controleer het achterschokdemperhuis en het gasreser-
voir op olie- en gaslekkage.
Als er een lekkage is, monteer de desbetreffende onder-
delen dan opnieuw.

• Vervang de O-ringen [A] door nieuwe en breng vet op de
schokdemper aan.

• Breng de stelinrichtingen [B] van de gasreservoirdemping
langzaam aan.

Moment - Stelinrichting gasreservoirdemping: 29 Nm
(3,0 kgf·m)

•Veeg alle olie van het schokdemperhuis en de zuiger-
stang af.

• Spuit het stikstofgas erin tot de druk van 980 kPa (10
kgf/cm²) .

WAARSCHUWING
Breng het gasreservoir alleen met stikstofgas op
druk. Gebruik geen lucht of andere gassen, aange-
zien hierdoor voortijdige slijtage, roest of brandge-
vaar kan ontstaan of ondermaatse prestaties wor-
den geleverd.
Gas onder hoge druk is gevaarlijk. Laat deze proce-
dure uitvoeren door een gekwalificeerde monteur.

•Breng de veer en de veergeleider aan.

• Breng de achterschokdemper aan (zie Achterschokdem-
per aanbrengen in het hoofdstuk Vering).

• Stel de veervoorspanning af (zie Veervoorspanning af-
stellen in het hoofdstuk Vering).

Achterbrug en Uni-Trak-mechanisme inspecteren
•Controleer de Uni-Trak-onderdelen regelmatig op slijtage

of wanneer overmatige speling aannemelijk is.

• Til met de krik onder het frame het achterwiel van de
grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608
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•Laat het zadel 4 tot 5 keer veren [A] en controleer of de
beweging soepel verloopt.
Als het Uni-Trak-mechanisme niet soepel beweegt of er
geluid optreedt, controleer dan de lagers van het Uni-Trak
-mechanisme.

•Duw en trek aan de achterbrug [A] om zo op slijtage te
controleren.
Een kleine hoeveelheid speling op de achterbrug is nor-
maal en hoeft niet te worden gecorrigeerd. Als er echter
een overmatige hoeveelheid speling wordt aangetroffen,
verwijder dan de Uni-Trak-onderdelen van het frame en
controleer de slijtage ervan.

Scharnierpunt achterbrug en Uni-Trak
-mechanisme smeren
•Zie Achterbruglager aanbrengen en tuimelaarlager aan-

brengen in het hoofdstuk Vering.

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

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•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 vast- of zwaar loopt voordat de aan-
slag wordt bereikt, controleer dan de ligging van kabels,
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 [A]
te bewegen.
Als de stuurinrichting los aanvoelt, stel deze dan af.



2-68 PERIODIEK ONDERHOUD
Periodieke onderhoudswerkzaamheden

Stuur afstellen
• Til met de krik het voorwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Verwijderen:
Nummerplaat [A]
Kussenafdekking stuur en kussen [B]

• Verwijderen:
Bouten [A] stuurklem
Stuurklem [B]
Stuur [C]

•Maak de bouten (bovenste) [A] van de voorvorkklem aan
weerszijden los en verwijder de moer [B] van de bovenste
kroonplaat.

• Verwijder de bovenste kroonplaat [C].

• Draai de moer [A] van het balhoofd los met de balhoofd-
moersleutel [B] om de juiste speling te verkrijgen.
Als de stuurinrichting te strak staat afgesteld, draai de bal-
hoofdmoer dan een beetje losser; als de stuurinrichting te
los staat afgesteld, draai dan de moer een beetje losser.

Speciaal gereedschap -
Sleutel voor balhoofdmoer: 57001-1100

OPMERKING
○Draai de moer per keer maximaal 1/8 slag.
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•Breng het balhoofd aan.

•Haal het volgende aan:
○Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten

van de voorvorkklem (bovenste).

Moment - Moer bovenste kroonplaat: 98 Nm (10
kgf·m)

Klembouten van voorvork (boven): 20 Nm
(2,0 kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

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

• Breng het stuur [A] aan op bovenste kroonplaat zoals af-
gebeeld.
Identieke lengte [B]
Brugstang [C]

• Breng de stuurklemmen [A] aan.

• Zet de bouten [B] van de stuurklem vast.
○Maak de voorste en achterste opening [C] gelijk.

Moment - Bouten stuurklem: 25 Nm (2,5 kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

•Breng het stuurkussen [A] aan, zoals afgebeeld.

• Breng de nummerplaat [B] aan.
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Balhoofdlager smeren
•Verwijder het balhoofd (zie Balhoofd, balhoofdlager ver-

wijderen in het hoofdstuk Stuurinrichting).

• Reinig met een oplosmiddel met een hoog ontvlammings-
punt de bovenste en onderste kegellagers in de lager-
kooien en verwijder vuil en vet van de bovenste en on-
derste buitenste loopringen, die in de balhoofdbuis van
het frame zijn geperst.

• Controleer visueel de buitenste loopringen en de rollen.
Vervang de lagers wanneer deze sporen van slijtage of
beschadiging vertonen.

• Breng vet aan op de bovenste en onderste kegellagers
[A] in de lagerkooien en breng een dunne laag vet aan op
de bovenste en onderste buitenste loopringen.

• Breng het balhoofd aan (zie Balhoofd, balhoofdlager aan-
brengen in het hoofdstuk Stuurinrichting).

• Stel de stuurinrichting af (zie Stuurinrichting afstellen).

Frame
Inspecteren frame
•Reinig het frame met een stoomcleaner.

• Inspecteer het frame en achterframe visueel op barsten,
deuken, verbuiging of vervorming.
Indien er schade is aan het frame dit vervangen.

WAARSCHUWING
Een hersteld frame kan tijdens het gebruik stuk
gaan, wat kan leiden tot een ongeval. Vervang
het frame als het verbogen, gedeukt, gebarsten of
krom is.

Elektrisch systeem
Bougies reinigen en inspecteren
•Verwijder de bobine (zie Bobine verwijderen in het hoofd-

stuk Elektrisch systeem).

• Reinig het bougiegat met behulp van perslucht [A].

• Verwijder de bougie met de bougiesleutel.

Speciaal gereedschap -
Bougiesleutel: 57001-1262

Gereedschap eigenaar -
Bougiesleutel, 16 mm [A]: 92110-0002

•Reinig de bougie, bij voorkeur in een zandstraalapparaat
en verwijder daarna alle schurende deeltjes. De bougie
reinigen kan ook met een moeilijk ontvlambaar oplosmid-
del en een draadborstel of ander geschikt gereedschap.
Vervang de bougie als de bougie-elektroden gecorro-
deerd of beschadigd zijn of als de isolator gebarsten is.
Gebruik de standaard bougie.
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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: 0,7 – 0,8 mm

•Steek de bougie in de bougiesleutel en zet deze eerst
handvast.

•Haal de bougie aan.

Moment - Bougie: 13 Nm (1,3 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Bougiesleutel: 57001-1262

Gereedschap eigenaar -
Bougiesleutel, 16 mm: 92110-0002

•Bevestig de bobine stevig.
○Probeer de bobine [A] iets omhoog te trekken om zeker

te zijn dat deze goed is aangebracht.

Bougies vervangen
•Zie Bougies reinigen en inspecteren.

Algemene smering en kabel inspecteren
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.
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Punten: smeren met vet.
Bovenste en onderste uiteinden binnenkabel van koppe-

lingskabel [A]
Bovenste uiteinde binnenkabel hot starter-kabel
Bovenste uiteinde binnenkabel gaskabel
Scharnierbout remhendel
Scharnierbout koppelingshendel
Bevestigingsbout rempedaal

Kabels: smeren met corrosiewerend middel.
Binnenkabels van gaskabel
Binnenkabel koppelingskabel
Binnenkabel hot starter-kabel

Scharnieren: smeren met motorolie.
Hot starter-hendel (voor starten warme motor)
Verbindingspen hoofdcilinder, achter

• 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
borgmiddelen in het hoofdstuk Algemene informatie 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
Klembouten vooras
Splitpen moer achteras
Moer achteras

Eindoverbrenging:
Borgmoer kettingspanner
Moeren achtertandwiel

Remmen:
Klembouten hoofdremcilinder, voor
Moer scharnierpen remhendel
Bevestigingsbouten remklauw, voor
Bevestigingsbout rempedaal
Splitpen drukstang hoofdremcilinder, achter
Bevestigingsbouten hoofdremcilinder, achter
Pen remklauwhouder, achter

Vering:
Klembouten voorvork
Bevestigingsbouten, moeren achterschokdemper
Moer scharnieras achterbrug
Bouten, moer Uni-Trak-verbinding

Stuurinrichting:
Moer bovenste kroonplaat
Bouten stuurklem

Motor:
Borgmoeren gaskabelversteller
Bevestigingsbouten, moeren motor
Bouten, moeren motorsteun
Bout schakelpedaal
Bevestigingsbouten demper
Moeren uitlaatpijphouder
Bout demperpijpklem
Borgmoer stelinrichting koppelingskabel
Moer scharnierpen koppelingshendel
Bout kickstartpedaal

Overige:
Splitpennen voetsteun
Bevestigingsbouten achterframe
Bouten voorscherm
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bouten afdekking gaskleppoelie 3,4 0,35

2 Bouten gaskabel 6,9 0,70

3 Kapbout hot starter-plunjer 1,0 0,10

CL: Kabelsmeermiddel aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
Si: Breng siliconen vet aan.
2T: 2-takt olie aanbrengen.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Schroef luchtfilterkanaalklem 2,0 0,20

2 Moeren luchtfilterkanaal 3,0 0,31

3 Bout luchtfilterkanaal 7,1 0,72

4 Vleugelbout luchtfilterelement – – Handvast

5 Bouten luchtfilterbehuizing 9,8 1,0

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

Gashendel en -kabel

Speling gashendel 2 – 3 mm

Vrije slag hot starter-hendel 0,5 – 1,0 mm

Carburateur

Merk/type KEIHIN FCR-MX37

Startsproeier Nr. 68

Leksproeier Nr. 55

Hoofdsproeier Nr. 182

Gasklepuitsparing 1,5

Sproeiernaald NHJT

Plaats veerklem sproeiernaald 4e groef van boven

Stationaire sproeier (deellastsproeier) Nr. 40

Stationaire luchtsproeier
(deellastluchtsproeier)

Nr. 100

Pilotschroef 2 1/8 omwentelingen naar buiten

Brandstofbedrijfspeil
6,5 ±1 mm
(onder de onderste rand van het carburateurhuis)

Vlotterhoogte 8,0 ±2 mm

Luchtfilter

Olie filterelement Schuimluchtfilterolie van hoge kwaliteit
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Speciaal gereedschap

Brandstofpeilmeter, M18 × 1,0:
57001-122
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Als de gashendel te veel speling heeft door een uitge-
rekte kabel of een verkeerde afstelling, zal er vertraging in
de gasrespons optreden. Het is ook mogelijk dat de gas-
klep bij volgas niet volledig opengaat. Als de gashendel
daarentegen geen speling heeft, is deze moeilijk te rege-
len en is het stationaire toerental onregelmatig. Controleer
regelmatig de vrije slag van de gashendel in overeenstem-
ming met het periodieke onderhoudsschema en stel deze
zo nodig af.

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

Vrije slag gashendel (gaskabel) inspecteren
• Zie Vrije slag gashendel (gaskabel) inspecteren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Vrije slag gashendel (gaskabel) afstellen
• Zie Vrije slag gashendel (gaskabel) afstellen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Gaskabel vervangen
•Verwijder de voorste hoofdcilinder met gemonteerde

slang.

• Schuif de stofhoes [A] opzij.

• Plooi de stofhoes [B] van het gaskabelhuis omhoog.

• Draai de schroeven [A] los.

• Haal het gaskabelhuis [B] uit elkaar.

•Maak de punten [A] van de gashendel [B] vrij.
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•Verwijder de brandstoftank (zie Brandstoftank verwijde-
ren).

• Schroef de bout [A] los.

• Verwijder de afdekking [B] van de gaskleppoelie.

•Draai de bouten [A] van de gaskabel los.

• Verwijder de gaskabels [B] van de carburateur.

•Maak de punten [C] van de poelie vrij.

• Verwijder de gaskabels van het frame.

• Smeer de gaskabel.

• Breng vet aan op de punten van de gaskabels.

• Breng het onderste gaskabeluiteinde aan zoals afge-
beeld.
○De gemarkeerde [A] kabel is de acceleratiekabel.
○Breng de kabelpunten [B] aan.
○Stel de moeren [C] op de houder af.
○Stel de ringen [D] af met het gebogen deel [E] naar bin-

nen.
○Haal de bouten [F] aan.

• Breng de afdekking van de gaskleppoelie aan.

Moment - Bouten gaskabel: 6,9 Nm (0,70 kgf·m)
Bout afdekking gaskleppoelie: 3,4 Nm (0,35

kgf·m)

•Breng de gaskabel aan in overeenstemming met het ge-
deelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix.

• Stel elke kabel na het aanbrengen goed af.

WAARSCHUWING
Rijden met incorrect aangebrachte of onjuist afge-
stelde kabels kan resulteren in een onveilige situa-
tie.



3-10 BRANDSTOFSYSTEEM
Gashendel en -kabel

Smeren gaskabel
•Smeer de kabel bij periodiek onderhoud of wanneer de

kabel is verwijderd (zie het gedeelte Algemene smering
en kabel inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).
○Breng een dun laagje vet aan op het bovenste kabeluit-

einde.
○Gebruik een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel

om deze kabels te smeren.

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

houd.

Hot starter-kabel (voor starten warme motor)
verwijderen
•Verwijderen:

Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen)
Achterframe (zie Achterframe verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)

• Draai de borgmoer [A] los en draai de stelinrichting [B]
volledig naar binnen.

• Plooi de stofhoes [C] omhoog.

• Verwijder het bovenste kabeluiteinde [D].

• Verwijder de carburateur en verwijder de kapbout [A] van
de plunjer.

• Verwijder de hot starter-kabel van het frame.

Hot starter-kabel (voor starten warme motor)
aanbrengen
•Monteer de plunjer zoals afgebeeld.

Kapbout [A] plunjer
Veer [B]
Kabeluiteinde [C]
Plunjer [D]
O-ring [E]
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•Breng de hot starter-kabel aan.
○Leg de hot starter-kabel in de klemmen [A] en geleider

[B].
○Leid de hot starter-kabel zoals aangegeven in het ge-

deelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix.

• Aanhalen:

Moment - Kapbout hot starter-plunjer: 1,0 Nm (0,10
kgf·m)

•Stel de kabel na het aanbrengen goed af.

WAARSCHUWING
Rijden met incorrect aangebrachte of onjuist afge-
stelde kabels kan resulteren in een onveilige situa-
tie.

Vrije slag hot starter-hendel (hot starter-kabel)
inspecteren
•Zie Vrije slag hot starter-hendel (hot starter-kabel) inspec-

teren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Vrije slag hot starter-hendel (hot starter-kabel)
afstellen
•Zie Vrije slag hot starter-hendel (hot starter-kabel) inspec-

teren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Hot starter-kabel smeren
•Smeer de hot starter-kabel bij periodiek onderhoud of

wanneer de kabel is verwijderd. Zie Algemene smering
in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Hot starter-kabel inspecteren
•Zie Kabel inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.
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De carburateur regelt de brandstof-luchtverhouding en
het mengselvolume naar de motor, waardoor er in het al-
gemeen twee soorten carburateurproblemen kunnen op-
treden: een te rijk mengsel (te veel brandstof) en een te
arm mengsel (te weinig brandstof). Dit soort problemen
kan worden veroorzaakt door vuil, slijtage, onjuiste afstel-
ling of een verkeerd brandstofpeil in de vlotterkamer. Door
een vuil of beschadigd luchtfilter kan eveneens de brand-
stof-luchtverhouding worden gewijzigd.

Stationair toerental controleren
• Zie Stationair toerental (carburateur) controleren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Stationair toerental afstellen
• Zie Stationair toerental (carburateur) afstellen in het

hoofdstuk Periodiek 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.

• Zet de brandstofkraan in de stand OFF (UIT).

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

○De brandstofslang en gaskabel hoeven niet te worden
verwijderd voor het inspecteren van het brandstofpeil.

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

• Plaats de brandstoftank op de werkbank en sluit de brand-
stofkraan op de carburateur aan met een geschikte slang.
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•Verwijder de aftapplug uit de bodem van de vlotterkamer
en schroef een brandstofpeilmeter [A] in het schroefgat.

Speciaal gereedschap -
Brandstofpeilmeter, M18 × 1,0: 57001-122

•Houd de meter verticaal tegen de zijkant van het carbu-
rateurhuis, zodat de “nullijn” [B] enkele millimeters hoger
is dan de onderste rand [C] van het carburateurhuis.

• Zet de brandstofkraan in de stand ON (AAN) om de car-
burateur van brandstof te voorzien.

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

• Blijf de meter verticaal houden en breng deze langzaam
omlaag tot de “nullijn” gelijk ligt met de onderste rand van
het carburateurhuis.

OPMERKING
○Breng de “nullijn” niet verder omlaag dan de onderste

rand van het carburateurhuis. Als de meter omlaag
wordt gebracht en vervolgens omhoog dan wordt de
meetwaarde van het brandstofpeil iets hoger dan het
feitelijke brandstofpeil. Als de meter te ver omlaag is
gebracht, gooi de brandstof dan weg in een geschikte
opvangbak en voer de procedure opnieuw uit.

•Lees het brandstofpeil [D] op de meter af en vergelijk dit
met de specificatie.

Brandstofbedrijfspeil (onder de onderste rand van het
carburateurhuis)

Standaard: 6,5 ±1 mm

Als het brandstofpeil niet juist is, pas het dan aan.

• Zet de brandstofkraan in de stand OFF (UIT) en verwijder
de brandstofpeilmeter.

• Bevestig de aftapplug in de bodem van de vlotterkamer.

Brandstofbedrijfspeil afstellen

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 waarschuwingslampje.

•Verwijder de carburateur en tap de brandstof af in een
geschikte opvangbak.

• Verwijder de vlotterkamer (zie Carburateur demonteren).
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•Druk de scharnierpen [A] eruit en verwijder de vlotter [B]
met de vlotternaaldklep [C].

• Buig de tand [A] aan de vlotterarm enigszins om de vlot-
terhoogte te wijzigen. Door het verhogen van de vlotter-
hoogte daalt het brandstofpeil en door het verlagen van
de vlotterhoogte stijgt het brandstofpeil.

Vlotterhoogte
Standaard: 8,0 ±2 mm

OPMERKING
○De vlotterhoogte [A] is de afstand vanaf het pasvlak [B]

van de vlotterkamer van het carburateurhuis (zonder
pakking) tot de bovenkant van de vlotter [C]. Meet de
hoogte met de carburateur ondersteboven.
○Duw de naald [D] niet naar binnen tijdens het meten van

de vlotterhoogte.

•Monteer de carburateur en controleer het brandstofpeil
opnieuw.
Als het brandstofpeil niet met deze procedure kan worden
afgesteld, is de vlotter of de vlotternaaldklep beschadigd.

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 waarschuwingslampje.

•Verwijderen:
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen)
Achterframe (zie Achterframe verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)
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•Maak de stekker [A] van de gasklepsensor los.

•Draai de schroef [A] van de klem los en verwijder de car-
burateur [B] langs achteren.

•Draai de kapbout [A] van de hot starter-plunjer los.

• Verwijder de hot starter-plunjer.

• Draai de bout [A] van de afdekking van de gaskleppoelie
los.

• Verwijder de afdekking [B] van de gaskleppoelie.

•Draai de bouten [A] van de gaskabel los en verwijder de
kabels.

•Maak de punten [B] vrij.
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• Trek de ontluchtingsslangen en de aftapslang uit de klem
[A].

• Tap de brandstof uit de vlotterkamer door de aftapplug
te verwijderen. Breng de aftapplug na het aftappen weer
stevig aan.

• Duw na het verwijderen van de carburateur een schone,
pluisvrije doek in de carburateurhouder en in het luchtfil-
terkanaal, zodat er geen vuil of vreemde deeltjes kunnen
binnendringen.

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

VOORZICHTIG

Als vuil de motor binnendringt, kan overmatige mo-
torslijtage en mogelijk motorschade ontstaan.

Carburateur aanbrengen
•Aanbrengen:

Gaskabels (zie Gaskabel vervangen)
Hot starter-plunjer (zie Hot starter-kabel aanbrengen)

• Aanhalen:

Moment - Bout afdekking gaskleppoelie: 3,4 Nm (0,35
kgf·m)

Bouten gaskabel: 6,9 Nm (0,70 kgf·m)

•Plaats het uitsteeksel [A] van de carburateur in de groef
[B] van de houder.
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Carburateur

•Breng het achterframe aan (zie Achterframe aanbrengen
in het hoofdstuk Frame).

• Leg de ontluchtingsslang en overloopslang op de juiste
plaats (zie het gedeelte Ligging van kabels, bedrading en
slangen in de Appendix).

VOORZICHTIG

Houd de slangen altijd vrij van verstopping en let
erop dat deze niet worden afgekneld door de ketting
of de schokdemper.

•Sluit de kabelstekker van de gasklepsensor aan.

• Installeer de brandstoftank (zie Installeren brandstof-
tank).

• Voer na de montage van de carburateur het volgende uit.
○Zet de brandstofkraan in de stand ON (AAN) en controleer

of de carburateur brandstof lekt.

WAARSCHUWING
Gemorste brandstof uit de carburateur is gevaarlijk.

○Stel zo nodig de volgende items af:
Gaskabel
Stationair draaien (zie Stationair toerental (carburateur)
afstellen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud)

Brandstof inspecteren
•Zie Brandstofsysteem reinigen in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

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

• Verwijder alle ontluchtingsslangen [A].

• Schroef de schroef [A] los.

• Trek de brandstofslangaansluiting [B] naar buiten.
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•Draai de bouten [A] van het carburateurdeksel los.

• Verwijder het carburateurdeksel [B].

• Draai de schroef [A] van het gasklepverbindingsstuk los.

• Trek de gasklep [B] eruit.

• Demonteer de gasklep.
Sproeiernaaldhouder [A]
Veer [B]
Houder [C]
Sproeiernaald met borgveer [D]
O-ring met gasklepplaatje [E]
Gasklep [F]

• Verwijder de chokeknop [A] van de carburateur.

• Verwijder de gaskleppoelieas [A] met de veer [B], de sta-
len ring [C], de kunststof ring [D] en het gasklepverbin-
dingsstuk [E].
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○Draai de poelie linksom [A] terwijl u de hefboom [B] van
de acceleratiepomp omlaaghoudt en maak de aanslag [C]
van de poelie vrij van de schroef [D] van de gasklepaan-
slag.

•Draai de pilotschroef [A] volledig naar binnen maar niet te
vast en tel het aantal slagen.
○Noteer dit als het in de fabriek ingestelde aantal slagen

naar buiten.

•Draai de pilotschroef los.

•Draai de schroeven [A] los.

• Verwijder het acceleratiepompdeksel [B] van de carbura-
teur.

• Verwijder de veer [A], het membraan [B] en de O-ringen
[C].
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•Verwijder de volgende onderdelen uit het carburateur-
huis.
[A] Stelschroef stationair toerental
[B] Schroeven
[C] Klemmen
[D] Vlotterkamer
[E] Leksproeier
[F] O-ring
[G] Pen
[H] Vlotter
[I] Hoofdsproeier
[J] Naaldsproeier
[K] Startsproeier
[L] Stationaire sproeier
[M] Stationaire luchtsproeier

• Verwijder de drukstang [A] van de acceleratiepomp.

• Draai de leksproeier [A] los.

• Verwijderen:
E-klem [A]
Ring [B]

• Trek de hefboom [C] van de acceleratiepomp er als één
geheel uit.
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Carburateur

•Verwijder de bevestigingsbout [A] van de gasklepsensor.

•Markeer [C] alvorens de gasklepsensor [B] te verwijderen
het carburateurhuis en de sensor zodat deze onderdelen
later in dezelfde stand kunnen worden teruggeplaatst.

Carburateur reinigen

WAARSCHUWING
Maak de carburateur in een goed geventileerde
ruimte schoon en let erop dat er geen vonken of
vlammen in de buurt van het werkgebied zijn; ook
geen apparatuur met waarschuwingslampjes. Ge-
bruik vanwege brandgevaar 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
(UIT) staat.

• Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

• Tap de brandstof uit de carburateur af.

• Demonteer de carburateur (zie Carburateur demonteren).

VOORZICHTIG

Gebruik bij een gemonteerde carburateur geen
perslucht, omdat de vlotter door de druk kan ver-
vormen.
Verwijder zo veel mogelijk rubberen of kunststof
onderdelen uit de carburateur voordat u deze
gaat reinigen met een reinigingsmiddel. Zo wordt
schade aan of aantasting van onderdelen voorko-
men. Gebruik geen sterk carburateurreinigings-
middel dat de kunststof onderdelen kan aantasten;
gebruik daarentegen een zacht reinigingsmiddel
met een hoog vlampunt dat veilig is voor kunststof.
Gebruik geen staalborstel of ander hard hulpmid-
del voor het reinigen van de carburateu ronderde-
len, vooral niet bij sproeiers, omdat deze bescha-
digd kunnen raken.
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•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
[A].

•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 waarschuwingslampje.

•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen).

• Controleer het brandstofpeil voordat de carburateur wordt
gedemonteerd (zie Brandstofbedrijfspeil inspecteren).
Als het brandstofbedrijfspeil niet juist is, pas het dan aan
na het inspecteren van de carburateur.

• Draai aan de gaskleppoelie om te controleren of de gas-
klep [A] soepel beweegt en terugkeert door de veerkracht.
Als de gasklep niet soepel beweegt, vervang dan de gas-
klep of de poelieveer.

• Demonteer de carburateur (zie Carburateur demonteren).

• Reinig de carburateur (zie Carburateur reinigen).

• Controleer het membraan [A] in de acceleratiepomp op
minuscule gaatjes, aantasting of andere beschadigingen.
Als het membraan in slechte staat is, moet dit worden
vervangen.

• Controleer het conische deel [A] van de pilotschroef [B]
op slijtage of beschadiging.
Als de pilotschroef bij het conische deel versleten of be-
schadigd is, kan de motor niet soepel stationair draaien.
Vervang deze.
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•Verwijder de vlotternaaldklep.

•Controleer de kunststof punt [A] van de vlotternaaldklep
[B] op slijtage.
Als de naald is versleten, zoals rechts [C] afgebeeld, ver-
vang de vlotternaaldklep dan.

•Duw op de naald [D] in de vlotternaaldklep en laat deze
dan los.
Als de naald er door veerkracht niet volledig uitkomt, ver-
vang de vlotternaaldklep dan.
Duwen en loslaten [E]

• Verwijder de startsproeier.

•Controleer de deellastsproeier op beschadiging.
Als de deellastsproeier beschadigd is, vervang deze dan
door een nieuw exemplaar.

• Verwijder de gasklep en de sproeiernaald.

•Controleer de buitenzijde van de gasklep en het gasklep-
plaatje op krassen en abnormale slijtage.
Als er duidelijk krassen of slijtage aanwezig zijn, vervang
dan de gasklep of het gasklepplaatje.

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

•Controleer de sproeiernaald op slijtage.
Een versleten sproeiernaald moet worden vervangen.

•Controleer de gasklepsensor (zie Gasklepsensor inspec-
teren in het hoofdstuk Elektrisch systeem).

•Controleer de klepzitting [A] van de chokeplunjer [B] op
beschadiging of oneffenheden.
Vervang zo nodig de chokeknop.

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

Carburateur monteren
•Reinig de carburateur (zie Carburateur reinigen).

• Stel de hefboom van de acceleratiepomp op zoals afge-
beeld.
Hefboom acceleratiepomp [A]
Veer [B]
Drukstanghouder [C]
Stelschroef met veer [D]

○Bevestig het veeruiteinde aan de aanslag [E] van de druk-
stanghouder.
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•Monteer de terugtrekveer [A] aan de hefboom [B] van de
acceleratiepomp.

• Breng de hefboom van de acceleratiepomp aan op het
carburateurhuis.
○Bevestig het uiteinde [A] van de terugtrekveer in de uit-

sparing [B] in het carburateurhuis.

• Aanbrengen:
Ring [A]
E-klem [B]

• Breng een dunne laag siliconenvet aan op de as.

• Bevestig de haak [A] van de terugtrekveer aan de aanslag
[B] van de gaskleppoelie.

• Breng de gaskleppoelieas [A] aan met het gasklepverbin-
dingsstuk [B], de kunststof ring [C] en de stalen ring [D].
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○Bevestig het uiteinde [A] van de terugtrekveer in de uit-
sparing [B] in het carburateurhuis.

○Draai de poelie linksom [A] terwijl u de hefboom [B] van
de acceleratiepomp omlaaghoudt en maak de aanslag [C]
van de poelie vrij van de schroef [D] van de gasklepaan-
slag.

• Bevestig de drukstang [A] in de drukstanghouder [B].

• Breng vet aan op de nieuwe O-ring [A].

• Bevestig de aanslag [B] van de gasklepsensor op het uit-
steeksel [C] aan de poelieas van de gaskabel.
○Breng de gasklepsensor aan terwijl u de merktekens uit-

lijnt en controleer de stand ervan (zie Gasklepsensor in-
specteren in het hoofdstuk Elektrisch systeem).

•Monteer:
Gasklep [A]
Sproeiernaald [B]
Borgveer [C] (zie specificaties voor de plaats)
Houder [D]
Veer [E]
Sproeiernaaldhouder [F]
O-ring [G]
Gasklepplaatje [H]

○Monteer het gasklepplaatje met de gatzijde [I] omlaag.
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•Breng een niet-permanent borgmiddel op de schroef aan.

• Plaats de gasklep.
○Plaats de rollen [A] op het gasklepverbindingsstuk in de

rails [B] van de gasklep.

• Haal de schroef aan.

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

• Aanbrengen:
O-ring
Carburateurdeksel [B]
Bouten (aanhalen)

• Aanbrengen:
Startsproeier [A]
Stationaire sproeier [B]
Hitteschild [C]
Naaldsproeier [D]
Hoofdsproeier [E]

• Vervang de O-ring door een nieuwe.

• Aanbrengen:
Pilotschroef [A]
Veer [B]
Ring [C]
O-ring [D]

○Draai de pilotschroef volledig naar binnen maar niet te
vast en draai deze er dan het getelde aantal slagen uit
(zie Carburateur demonteren).

• Hang de vlotternaaldklep [A] aan de tand [B] van de vlot-
ter.
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•Plaats de vlotternaaldklep in de klepzitting [A].

• Steek de pen [B] erin.

• Aanbrengen:
Leksproeier [A]

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

• Plaats de O-ring in de groef van de vlotterkamer.

• Aanbrengen:
Vlotterkamer

•Haal de bouten aan met slangklemmen [A] en kabelhou-
der [B] zoals afgebeeld.

• Vervang de O-ringen [A] door nieuwe.

• Bevestig de O-ringen.

• Aanbrengen:
Membraan [B]
Veer [C]
Acceleratiepompdeksel

○Breng het membraan aan met het merkteken [D] naar bui-
ten.
○Plaats het veeruiteinde in de cirkelvormige groef [E] in het

deksel.

• Haal de schroeven aan.

• Breng de chokeknop [A] aan.
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•Vervang de O-ringen [A] door nieuwe.

• Breng de brandstofslangaansluiting [B] aan.

• Haal de schroeven aan.

• Sluit alle slangen [A] aan zoals afgebeeld.
Rechterzijde [B]
Linkerzijde [C]

• Breng de carburateur aan (zie Carburateur aanbrengen).

Volg voor het draaien aan de stelschroef van de accele-
ratiepomp onderstaande procedure.
○Leg een spindel [A] met een buitendiameter van 3,25

klaar.
○Open de gasklep, plaats de spindel aan de onderzijde

van de boring van de luchtfilterzijde en draai langzaam
de gasklep dicht.

Gasklephoogte

Luchtfilterzijde: 3,25 mm

Motorzijde (referentie): 1,25 mm

○Duw de hefboom [A] in de richting van de pijl [B] tot de
drukstang [D] niet meer verder gaat.
○Draai de stelschroef [C] vast tot deze de hefboom raakt.

OPMERKING
○Door het vastdraaien van de stelschroef ontstaat er

meer speling en door het losdraaien ervan minder
speling.
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Verwijderen luchtfilterbehuizing
•Verwijder het achterframe (zie Achterframe verwijderen in

het hoofdstuk Frame).

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

• Verwijder het luchtfilterhuis.

Installeren luchtfilterbehuizing
•Monteer het luchtfilterhuis (zie het gedeelte Gedetail-

leerde illustratie).

Moment - Bout luchtfilterkanaal: 7,1 Nm (0,72 kgf·m)
Moeren luchtfilterkanaal: 3,0 Nm (0,31

kgf·m)

•Breng het luchtfilterelement aan (zie Luchtfilterelement
aanbrengen).

• Breng het luchtfilterhuis op het achterframe aan.

Moment - Bouten luchtfilterbehuizing: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Breng het achterframe aan (zie Achterframe aanbrengen
in het hoofdstuk Frame).

Luchtfilterelement verwijderen
•Verwijder het zadel (zie Het Zadel verwijderen in het

hoofdstuk Frame).

• Verwijder de vleugelbout [A] en verwijder het element [B].

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

• Prop een schone, pluisvrije doek in het inlaatkanaal zodat
er geen vuil in de carburateur komt.

VOORZICHTIG

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.

Luchtfilterelement aanbrengen
•Smeer de lip van het element met een dikke laag uni-

verseel vet [A] in om zo een volledige afdichting met de
voet van het luchtfilterelement te verkrijgen. Smeer ook
de voet waarin de lip van het element komt.

• Breng vet aan op alle aansluitingen en schroefgaten in
het luchtfilterhuis en het inlaatkanaal.

• Vergeet niet de doek uit de carburateur te halen.



3-30 BRANDSTOFSYSTEEM
Luchtfilter

•Breng het luchtfilterelement aan.
○Draai de nok [A] omhoog.
○Plaats de uitsteeksels [B] van het frame in de gaten [C]

van de houder.

• Draai de vleugelbout [D] vast.

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

hoofdstuk Periodiek onderhoud.
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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 waarschuwingslampje.

•Verwijder het zadel (zie Het Zadel verwijderen in het
hoofdstuk Frame).

• Verwijder de bouten [A] en verwijder de radiateurbepla-
ting [B] aan weerszijden.

• Zet de hendel [A] van de brandstofkraan in de stand OFF
(UIT) [B].

• Schuif de klem [C] opzij en trek de brandstofslang [D] eraf.

VOORZICHTIG

Oefen geen te grote kracht uit op de brandstofslang
om beschadiging te voorkomen. Gebruik geen
combinatietang.

•Verwijder de bevestigingsbout [A] van de brandstoftank
en de tankband [B].

• Verwijder de brandstoftank.

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

Als de dempers beschadigd of versleten zijn, vervang ze
dan.



3-32 BRANDSTOFSYSTEEM
Brandstoftank

○Breng kleefcement aan op het contactvlak van de dem-
per.
○Plaats het zij-uitsteeksel van de demper in het framegat.

• Breng de brandstoftank aan.
○Vergeet niet de brandstofslang aan de brandstofkraan

vast te klemmen om lekkage te voorkomen.
○Steek het afvoeruiteinde van de ontluchtingsslang van de

brandstoftank in het balhoofdgat.

Brandstofkraan verwijderen
•Verwijder de brandstoftank (zie Brandstoftank verwijde-

ren).

• Tap de brandstof af.

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

Brandstofkraan aanbrengen
•Vervang de pakking [A] door een nieuw exemplaar.

• Breng de brandstofkraan aan.
○Draai de zijde met de knop naar links.

Brandstoftank en -kraan reinigen
• Zie Brandstofsysteem reinigen in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Brandstofkraan inspecteren
•Verwijder de brandstofkraan (zie Brandstofkraan verwij-

deren).

• Controleer de brandstofzeef [A] op breuken of beschadi-
gingen.
Als de brandstofzeef breuken of beschadigingen ver-
toont, kan er vuil in de carburateur komen met slechte
motorprestaties als gevolg. Vervang de brandstofkraan.
Als de brandstofkraan lekt of in de stand OFF (UIT) brand-
stof doorlaat, vervang dan de beschadigde pakking [B] of
de brandstofkraan [C].
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bouten koelvloeistofpompdeksel (L = 30, 65 mm) 9,8 1,0

2 Bouten koelvloeistofpompdeksel (L = 55 mm) 9,8 1,0 L

3 Aftapplug koelvloeistof 7,0 0,71

4 Bout schoepenwiel koelvloeistofpomp 7,0 0,71

5 Klemschroeven waterslang 1,5 0,15

6 Bouten koelvloeistofleiding 9,8 1,0

7 Bevestigingsbouten radiateur 9,8 1,0

8 Bouten radiateurbeplating 9,8 1,0

9 Bouten radiateurgrille 9,8 1,0

G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen

WL: Breng een water- en zeepoplossing aan.
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Item Onderhoudslimiet

Koelvloeistof

Type Permanente antivries voor aluminium motoren en radiateurs.

Kleur Groen

Mengverhouding Onthard water 50%, antivries 50%

Vriespunt –35 °C

Totale hoeveelheid 1,10 l

Radiateur

Ontlastdruk dop 93 – 123 kPa (0,95 – 1,25 kgf/cm²)
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Lagermontageset:
57001-1129
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WAARSCHUWING
Verwijder om brandwonden te voorkomen niet de
radiateurdop en controleer of ververs geen koel-
vloeistof zolang de motor nog warm is. Wacht tot
deze is afgekoeld.

Koelvloeistofpeil inspecteren
• Zie Koelvloeistofpeil inspecteren in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Toestand koelvloeistof inspecteren
• Zie Toestand koelvloeistof inspecteren in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Koelvloeistof aftappen
•De koelvloeistof dient regelmatig te worden ververst om

een lange levensduur van de motor te garanderen.

WAARSCHUWING
Koelvloeistof op banden maken dez e glad en kan
ongelukken en lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Spoel gemorste koelvloeistof op het frame, de mo-
tor of op andere gespoten onder delen onmiddellijk
af. Koelvloeistof is schadelijk voor de gezondheid,
niet inslikken.

•Verwijder de radiateurdop [A].

OPMERKING
○Verwijder de radiateurdop in twee fasen. Draai de dop

eerst linksom tegen de eerste aanslag en wacht dan
enkele seconden. Druk vervolgens de dop omlaag en
draai deze in dezelfde richting verder. Verwijder de dop.

•Plaats een opvangbak onder de koelvloeistofaftapplug
[A].

• Tap de koelvloeistof af door de aftapplug te verwijderen.

• Inspecteer de oude koelvloeistof (zie Toestand koelvloei-
stof inspecteren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Koelvloeistof bijvullen

VOORZICHTIG

Gebruik koelvloeistof met anti-corrosiemiddelen
die speciaal is vervaardigd voor aluminium mo-
toren en radiateurs in overeenstemming met de
instructies van de fabrikant. In combinatie met de
antivries (zie hieronder voor antivries) moet er in
het koelsysteem zacht of gedistilleerd water wor-
den gebruikt. Als hard water wordt gebruikt, kan
zich ketelsteen vormen in de koelvloeistofkanalen,
waardoor de doelmatigheid van het koelsysteem
aanzienlijk afneemt.

Koelvloeistof
Type: Permanente antivries (zacht water

met ethyleenglycol plus corrosie-
en roestremmende chemicaliën
voor aluminium motoren en
radiateurs)

Kleur: Groen

Mengverhouding: Onthard water 50%, antivries 50%

Stolpunt: −35 °C

Totale hoeveelheid: 1,10 l

•Breng de aftapplug aan.
○Vervang de pakking door een nieuw exemplaar.

Moment - Aftapplug koelvloeistof: 7,0 Nm (0,71 kgf·m)

•Vul de radiateur tot aan de onderzijde van de vulhals [B]
met koelvloeistof [A] en breng de radiateurdop aan.
○Kantel de motorfiets enigszins tot de vulhals van de radi-

ateur evenwijdig met de grond loopt, waardoor de vulhals
het hoogste komt en de lucht kan ontsnappen die zich in
de radiateur heeft opgehoopt.

OPMERKING
○Giet de koelvloeistof langzaam naar binnen, zodat het

de lucht uit de motor en de radiateur kan verdrijven.
○De radiateurdop moet in twee stappen worden ge-

plaatst. Draai de dop eerst rechtsom tegen de eerste
aanslag. Druk vervolgens de dop omlaag en draai
deze in dezelfde richting verder.

•Controleer het koelsysteem op lekkage.

Ontluchten
•Start de motor, laat deze goed opwarmen en zet dan de

motor af. Wacht totdat de motor afgekoeld is.

• Verwijder de radiateurdop.

•Controleer het koelvloeistofpeil (zie Koelvloeistofpeil in-
specteren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
Als het koelvloeistofpeil laag is, vul dan koelvloeistof bij
tot aan de onderzijde van de vulhals.

• Breng de radiateurdop aan.

•Controleer het koelsysteem op lekkage.
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Druk koelsysteem testen

VOORZICHTIG

Tijdens het testen van de druk mag de voor het sys-
teem ontwikkelde werkdruk niet worden overschre-
den. De maximale druk is 123 kPa (1,25 kgf/cm²).

•Verwijder de radiateurdop en plaats een druktester [A] en
adapter [B] voor het koelsysteem op de radiateurvulhals
[C].

OPMERKING
○Maak het afdichtvlak van de adapterdop nat met water

of koelvloeistof om druklekken te voorkomen.

•Bouw voorzichtig druk op in het systeem tot de druk 123
kPa (1,25 kgf/cm²) bereikt.

• Kijk tenminste 6 seconden naar de meter. Als de druk
stabiel blijft, is het koelsysteem in orde.
Als de druk zakt en er geen externe oorzaak gevonden
kan worden, controleer dan op inwendige lekkage. Con-
troleer de cilinderkoppakking op lekkage.

• Verwijder de druktester, vul de koelvloeistof bij en plaats
de radiateurdop terug.

Doorspoelen van het koelsysteem
Na een bepaalde tijd hopen zich in het koelsysteem roest,

aanslag en kalk in de koelvloeistofmantel en de radiateur
op. Als u deze vervuiling vermoedt of ziet, spoel dan het
koelsysteem door. Als deze opeenhoping niet wordt verwij-
derd, raken de koelvloeistofkanalen verstopt waardoor de
efficiëntie van het koelsysteem aanzienlijk vermindert.

• Tap de koelvloeistof af (zie Koelvloeistof aftappen).

• Vul het koelsysteem met vers water gemengd met een
spoelmiddel.

VOORZICHTIG

Gebruik geen spoelmiddel dat schad elijk is voor de
aluminium motor en radiateur. Volg de instructies
van de fabrikant van het reinigingsmiddel zorgvul-
dig.

•Warm de motor op en laat deze op de normale bedrijf-
stemperatuur tien minuten draaien.

• Zet de motor af, laat de koelvloeistof afkoelen en tap het
koelsysteem af.

• Vul het systeem met vers water.

•Warm de motor op, laat de koelvloeistof afkoelen en tap
het systeem af.

• Herhaal de voorgaande stappen nog een keer.

• Vul het systeem met permanente koelvloeistof en ontlucht
het systeem (zie Ontluchten).
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Waterpomp

Waterpompdeksel verwijderen
•Tap de motorolie af uit het koelvloeistofpompdeksel.
○Draai de bouten [A] los en verwijder de oliefilterdop [B].

• Tap de koelvloeistof af (zie Koelvloeistof aftappen).
○Draai de aftapbout [C] los.

• Verwijder het oliefilter (zie Oliefilter vervangen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

•Draai de bout [A] van de koelvloeistofleiding los en maak
de koelvloeistofleiding [B] los.

•Draai de bouten [C] van het koelvloeistofpompdeksel los.

• Verwijder met behulp van de wrikpunten [A] het pompdek-
sel [B].

Waterpompdeksel aanbrengen
•Aanbrengen:

Paspennen [A]

• Vervang de pakking [B] van het pompdeksel door een
nieuw exemplaar.

• Breng vet aan op de pakking van het pompdeksel.

• Breng het koelvloeistofpompdeksel aan.
○Vervang de boutringen [A] door nieuwe.
○Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de twee

bouten [B].

• Aanhalen:

Moment - Schoepenwielbout van de waterpomp: 9,8
Nm (1,0 kgf·m)

Aftapplug [C] koelvloeistof: 7,0 Nm (0,71
kgf·m)
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Waterpomp

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

• Breng een water- en zeepoplossing aan op de nieuwe
O-ring.

• Steek de koelvloeistofleiding [B] recht in het gat van het
koelvloeistofpompdeksel.

• Aanhalen:

Moment - Bout koelvloeistofleiding: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Breng het oliefilter aan (zie Oliefilter vervangen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

• Vul het koelsysteem (zie Koelvloeistof bijvullen).

• Ontlucht het koelsysteem (zie Ontluchten).

• Controleer het motoroliepeil en vul de motorolie bij.

Schoepenwiel verwijderen
•Verwijderen:

Waterpompdeksel (zie Waterpompdeksel verwijderen)

• Verwijder de bout [A] van het schoepenwiel en verwijder
het schoepenwiel [B] met ring.

Schoepenwiel aanbrengen
•Breng de ring [A] en het schoepenwiel [B] aan.

• Haal de bout van het schoepenwiel aan.

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

•Breng het koelvloeistofpompdeksel aan (zie Koelvloei-
stofpompdeksel aanbrengen).

Koelvloeistofpomp inspecteren
•Controleer het schoepenwiel visueel [A].

Als het oppervlak gecorrodeerd is of de schoepen [B] zijn
beschadigd, vervang dan het schoepenwiel.
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Waterpomp

•Controleer het aftapkanaal [A] onder aan het rechter mo-
tordeksel op koelvloeistoflekkage.
Als de oliekeerring is beschadigd, lekt de koelvloeistof
door de oliekeerring en wordt deze via het kanaal afge-
voerd. Vervang de oliekeerringen.

Tandwiel koelvloeistofpomp verwijderen
•Verwijderen:

Waterpompdeksel (zie Waterpompdeksel verwijderen)
Schoepenwiel (zie Schoepenwiel verwijderen)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)

• Trek het tandwiel [A] van de koelvloeistofpomp er met de
as uit.

Tandwiel koelvloeistofpomp aanbrengen
•Pers de tandwielas [A] van de koelvloeistofpomp op het

tandwiel [B] tot deze de bodem raakt.

• Breng vet aan op de tandwielas van de koelvloeistof-
pomp.

• Breng de tandwielas vanaf de lagerzijde [C] aan.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u tijdens de montage vet aanbrengt
op de koelvloeistofpompas. Als deze droog wordt
aangebracht, zijn de keerringen onderhevig aan
overmatige slijtage.

•Breng het schoepenwiel aan en controleer of deze vrij kan
draaien.

Oliekeerring en lager verwijderen
•Verwijderen:

Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Tandwiel koelvloeistofpomp (zie Tandwiel koelvloeistof-
pomp verwijderen)

• Steek vanaf de buitenzijde van het rechter motordeksel
een staaf [A] in het gat van de koelvloeistofpompas en
verwijder het kogellager [B] door gelijkmatig langs het vlak
van de binnenste lagerloopring te tikken [C].
○Verwijder de oliekeerring [D] uit het rechter motordeksel

op dezelfde wijze als bij het verwijderen van het kogella-
ger.
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Waterpomp

•Steek vanaf de binnenzijde van het rechter motordeksel
een staaf [A] in het gat van de koelvloeistofpompas en
verwijder de oliekeerring [B] door gelijkmatig langs het
vlak van de lippen van de oliekeerring te tikken [C].

Oliekeerring en lager aanbrengen

VOORZICHTIG

Als de oliekeerring of het kogellager is verwij-
derd, vervang deze dan allemaal tegelijkertijd door
nieuwe.

•Vergeet niet de oliekeerringen te vervangen.

• Breng ruim vet aan op de lippen van de oliekeerringen.

• Pers de oliekeerringen er in de afgebeelde richting in.
○Pers de oliekeerring er met behulp van een pers en ge-

schikt gereedschap zo in dat het afdichtvlak gelijk ligt met
het vlak van het rechter motordeksel.
Platte zijde [A]
Oliekeerringen [B] koelvloeistofpomp

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

•Pers het kogellager [C] in het gat tot het lagervlak gelijk
ligt met het uiteinde van het gat.



KOELSYSTEEM 4-13
Radiateur

Radiateur verwijderen
•Tap de koelvloeistof af (zie Koelvloeistof aftappen).

• Verwijderen:
Bouten [A] radiateurbeplating
Radiateurbeplating [B]

• Lossen:
Schroeven [A] koelvloeistofslangklemmen

•Verwijderen:
Koelvloeistofslangen [B]
Bout [C] radiateurgrille
Linker radiateurgrille [D]

•Maak de verbindingsslang [A] los.

• Verwijderen:
Bevestigingsbouten [B] radiateur
Linker radiateur [C]

• Lossen:
Schroeven [A] koelvloeistofslangklemmen

•Verwijderen:
Koelvloeistofslangen [B]
Bout [C] radiateurgrille
Rechter radiateurgrille [D]

• Verwijderen:
Bevestigingsbouten [A] radiateur
Rechter radiateur [B] (met verbindingsslang [C] en over-
loopslang [D])
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Radiateur

Radiateur installeren
•Bevestig het uitsteeksel van de radiateurbeugel [A] in het

bovenste gat [B] van het hoofdframe.

• Breng de radiateur aan en sluit de koelvloeistofslangen
aan.

Moment - Bevestigingsbouten [A] radiateur: 9,8 Nm
(1,0 kgf·m)

Klemschroeven waterslang: 1,5 Nm (0,15
kgf·m)

• Leid de verbindingsslang [A] zoals afgebeeld.
Hot starter-kabel en kabel [B] noodstopschakelaar
Hoofdkabelboom [C]

• Breng de radiateurgrille aan.
○Steek de uitstekende delen [A] in de gaten [B].

Moment - Bouten radiateurgrille: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

• Leid de koelvloeistofslangen en de ontluchtingsslang op
juiste wijze (zie het gedeelte Ligging van kabels, bedra-
ding en slangen in de Appendix).

• Vul met koelvloeistof (zie Koelvloeistof bijvullen).
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Radiateur

•Breng de radiateurbeplating aan.

Moment - Bouten radiateurbeplating: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

Langste bout [A]

Radiateur inspecteren
•Controleer de radiateurkern.

Als er hindernissen voor de luchtstroom zitten, verwijder
die dan.
Als de lamellen vervormd zijn, buig deze dan voorzich-
tig recht met behulp van het dunne, platte deel van een
schroevendraaier [A].

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de buizen van de radiateur niet
openscheuren tijdens het rechtbuigen van de la-
mellen.

Als de luchtstroom van de radiateurkern meer als 20%
geblokkeerd is door niet verwijderbare hindernissen of
door onherstelbare vervormde lamellen, plaats dan een
nieuwe radiateur.

VOORZICHTIG

Als u de radiateur met een stoomcleaner reinigt, let
dan op het volgende om schade aan de radiateur te
voorkomen.
Houd het stoompistool [A] meer dan een 0,5 m [B]
weg van de radiateurkern. Houd het stoompistool
loodrecht op het radiateurkernvlak. Begin dan in
de richting [C] van de kernlamellen af te stomen.

Inspectie van de radiateurdop
•Controleer de toestand van de klepveer [B] en de boven-

ste en onderste klepafdichtingen [A] van de radiateurdop.
Als een van de afdichtingen zichtbare schade vertoont,
vervang deze dan.
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•Maak de bovenste en onderste klepafdichtingen nat met
water of koelvloeistof om druklekken te voorkomen.

• Plaats de dop [A] op de druktester van het koelsysteem
[B].

• Bouw terwijl u de drukmeter in de gaten houdt en met de
druktester pompt langzaam de druk op. De wijzer van
de meter moet ten minste 6 seconden binnen het ontlast-
drukbereik van onderstaande tabel blijven. Blijf met de
druktester pompen tot de ontlastklep opengaat, aange-
geven door de wijzer die omlaagschiet. De ontlastklep
moet binnen het voorgeschreven bereik opengaan.

Ontlastingsdruk van de radiateurdop
Standaard: 93 – 123 kPa (0,95 – 1,25 kgf/cm²)

Als de dop de druk niet kan verwerken of als de ontlast-
druk te hoog of te laag is, vervang dan de dop door een
nieuwe.

Vulhals inspecteren
•Controleer de vulhals van de radiateur op beschadigin-

gen.

• Controleer de staat van dichtingzittingen boven en bene-
den[A] in de vulhals. Deze moeten zacht en schoon zijn
om de radiateurdop goed te laten functioneren.

Koelvloeistofslangen, ontluchtingsslang
inspecteren
• Zie Koelvloeistofslangen en aansluitingen inspecteren in

het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Koelvloeistofslangen, ontluchtingsslang
aanbrengen
•Sluit de koelvloeistofslangen of de ontluchtingsslang aan

en volg nauwkeurig de aangegeven bochten (zie het ge-
deelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix). Vermijd scherpe bochten, knikken, pletten of
verdraaien.

•Maak de slangklemmen stevig vast.

Moment - Klemschroeven waterslang: 1,5 Nm (0,15
kgf·m)
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bout auto-decompressor 12 1,2

2 Bouten kleppendeksel 9,8 1,0

3 Cilinderkopbouten (M6) 12 1,2 S

4 Cilinderkopbouten (M10) 49 5,0 S, MO

5 Nokkenas-lagerkapbouten 9,8 1,0 S, MO

6 Plug 20 2,0 L

7 Bout plaatje decompressorplug 9,8 1,0

8 Schroeven carburateurhouderklem 2,0 0,20

9 Cilinderbout 12 1,2 S

10 Nokkenas-kettingspannerkapbouten 20 2,0

11 Bevestigingsbouten nokkenaskettingspanner 9,8 1,0

12 Bout onderste geleider nokkenasketting 9,8 1,0

13 Bout achterste geleider nokkenasketting 15 1,5

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.
MO: Molybdeensulfideolie aanbrengen.

(mengsel van motorolie en molybdeendisulfide in verhouding 10 : 1)
R: Vervangingsonderdelen
S: Aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.

SS: Breng siliconenafdichtmiddel aan.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Schroeven uitlaatpijpafdekking 12 1,2

2 Moeren uitlaatpijphouder 21 2,1

3 Bevestigingsbouten demper 21 2,1

4 Bout demperklem 21 2,1

5 Bevestigingsbouten geluidsdemperafdekking 12 1,2 L

L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
S: Aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.

SS: Siliconenafdichtmiddel aanbrengen.
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Nokkenassen
Nokhoogte:

Uitlaat 33,942 – 34,056 mm 33,84 mm

Inlaat 34,643 – 34,757 mm 34,54 mm

Speling nokkenaslager 0,020 – 0,062 mm 0,15 mm

Diameter van de nokkenastap 21,959 – 21,980 mm 21,93 mm

Nokkenas-lagerdiameter 22,000 – 22,021 mm 22,08 mm

Slingering van de nokkenas TLI 0,02 mm of minder TLI 0,1 mm

Cilinderkop

Cilindercompressie (bruikbaar gebied) 431 – 706 kPa
(4,4 – 7,2 kgf/cm²) bij 5 maal

– – –

Kromheid cilinderkop – – – 0,05 mm

Kleppen

Klepspeling:

Uitlaat 0,17 – 0,22 mm – – –

Inlaat 0,10 – 0,15 mm – – –

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

Klepsteeldiameter:

Uitlaat 4,455 – 4,470 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 klep/klepgeleider

(Wankelmethode):

Uitlaat 0,08 – 0,15 mm 0,33 mm

Inlaat 0,02 – 0,08 mm 0,23 mm

Klepzetelhoek 45°, 32°, 60° – – –

Klepzittingoppervlak:

Buitendiameter:

Uitlaat 24,6 – 24,8 mm – – –

Inlaat 30,6 – 30,8 mm – – –

Breedte:

Uitlaat 0,5 – 1,0 mm – – –

Inlaat 0,5 – 1,0 mm – – –

Klepveer vrije lengte:

Uitlaat 37,88 mm 36,5 mm

Inlaat 37,11 mm 35,7 mm

Cilinder, zuiger

Binnendiameter cilinder 77,000 – 77,012 mm 77,10 mm

Zuigerdiameter 76,955 – 76,970 mm 76,81 mm

Zuiger/cilinderspeling 0,030 – 0,057 mm – – –

Speling zuigerveer/zuigergroef:

Bovenste 0,04 – 0,08 mm 0,18 mm
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Zuigerveer-groefbreedte:

Bovenste 0,83 – 0,85 mm 0,93 mm

Zuigerveerdikte:

Bovenste 0,77 – 0,79 mm 0,70 mm

Zuigerveer-slotspeling:

Bovenste 0,15 – 0,25 mm 0,6 mm

Olie 0,20 – 0,70 mm 1,0 mm

Zuigerpendiameter 15,991 – 16,000 mm 15,96 mm

Diameter zuigerpengat 16,004 – 16,010 mm 16,08 mm

Binnendiameter drijfstangoog 16,010 – 16,018 mm 16,05 mm

Nokhoogte

Nokhoogte [A]

Slingering van de nokkenas

Klep steeldiameter

Klepsteeldiameter [A]
45° [B]

Klep steelbuiging

Meetklok [A]
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Compressiemeter 20 kgf/cm²:
57001-221

klepveertang:
57001-241

Handgreep zuigerveerklemband:
57001-1095

Zuigerveerklemband, 67 – 79:
57001-1097

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

Klepzetelfrees, 45° - 32:
57001-1115

Klepzetelfrees, 32° - 28:
57001-1119

Klepzetelfrees, houderspindel:
57001-1128

Adapter voor klepveertang, 20:
57001-1154

Klepzetelfrees, 32° - 33:
57001-1199
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Adapter voor compressiemeter, M10 × 1,0:
57001-1317

Klepzetelfrees, 60° - 25:
57001-1328

Klepzetelfrees houder: 4,5:
57001-1330

Klepgeleiderspindel, 4,5:
57001-1331

Klepgeleiderruimer, 4,5:
57001-1333

Klepzetelfrees, 60° - 33:
57001-1334

Vuldopstempel:
57001-1454

Stempel klepgeleider:
57001-1564

Zuigerpentrekker:
57001-1568

Adapter voor klepveertang, 24:
57001-1586
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Kawasaki-lijm (silicone afdichtingmiddel):
92104-0004
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Kleppendeksel

Kleppendeksel verwijderen
•Verwijderen:

Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)
Bobine (zie Bobine verwijderen in het hoofdstuk Elek-
trisch systeem)

•Verwijder de bouten [A] van de cilinderkopafdekking en
verwijder de cilinderkopafdekking [B].

Kleppendeksel aanbrengen
•Vervang de pakking van de cilinderkopafdekking.

• Breng siliconenafdichtmiddel [A] aan op de cilinderkop,
zoals afgebeeld.

Afdichtmiddel -
Kawasaki-lijm (silicone afdichtingmiddel):

92104-0004

•Breng de pakking [A] van de cilinderkopafdekking aan op
de cilinderkop.

• Let erop dat de bovenste kettinggeleider [A] de bodem
raakt.

VOORZICHTIG

Als de bovenste kettinggeleider de bodem niet
raakt, kan de nokkenasketting de cilinderkopafdek-
king omhoogdrukken, waardoor een olielekkage
ontstaat.

•Breng de cilinderkopafdekking van de motorfiets aan.

• Breng de ringen [A] van de bouten van de cilinderkopaf-
dekking aan met de metaalkant omhoog.

•Haal de moer [B] van de afdekking aan.

Moment - Bouten van het kleppendeksel: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Breng de bobine aan.
○Probeer de bobine iets omhoog te trekken om zeker te

zijn dat deze goed is aangebracht.
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Nokkenaskettingspanner

Nokkenaskettingspanner verwijderen

VOORZICHTIG

Dat is een type nokkenaskettingspanner die niet te-
ruggesteld kan worden. De drukpen komt niet terug
naar zijn oorspronkelijk positie als deze eenmaal de
speling van de nokkenasketting heeft opgeheven .
Neem alle hieronder opgesomde regels in acht:
Wanneer u de kettingspanner verwijdert, draai dan
de montagebouten niet geheel uit, maar slechts hal-
verwege. Het opnieuw aandraaien van de montage-
bouten vanuit deze positie zou de kettingspanner
en de nokkenasketting kunnen beschadigen. Als
de bouten eenmaal gelost zijn, moet de spanner
worden verwijderd en teruggezet als beschreven in
“Installeren van de nokkenaskettingspanner”.
Draai de nokkenas niet, terwijl de kettingspanner is
verwijderd. Dit kan de nokkenastiming veranderen
en de kleppen beschadigen.

•Verwijderen:
Kapbout [A]
Ring [B]
Veer
Stang

• Verwijder de bevestigingsbouten [C] van de kettingspan-
ner en verwijder het kettingspannerhuis [D].

Installeren van de nokkenaskettingspanner
•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe en breng er vet

op aan.

• Laat de aanslag [B] los en duw de drukpen [C] volledig in
het kettingspannerhuis [D].

• Breng de kettingspanner zo aan dat de aanslag naar
rechts wijst.

• Haal de bevestigingsbouten voor de spanner [A] aan.

Moment - Bevestigingsbouten van de nokkenas
-kettingspanner: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Breng de veer [B] en de stang [C] aan.

• Haal de kapbout [D] met de ring [E] aan.

Moment - Kapbout van de nokkenaskettingspanner:
20 Nm (2,0 kgf·m)
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Nokkenas verwijderen
•Verwijderen:

Kleppendeksel (zie Kleppendeksel verwijderen)
Kap van de timinginspectie [A]
Vliegwieldop [B]

Speciaal gereedschap -
Vuldopsleutel: 57001-1454

•Breng eerst de zuiger in het BDP (van ofwel de compres-
sie- ofwel de uitlaatslag).
○Zet een sleutel op de vliegwielmoer en draai deze linksom

om het BDP-merkteken [A] in het midden van de groef [B]
in de inspectieopening te plaatsen.
Timingmerkteken [C]

• Verwijderen:
Nokkenaskettingspanner (zie Nokkenaskettingspanner
verwijderen)
Bouten nokkenaslagerkappen [1 – 8] (nummervolgorde
aanhouden)
Nokkenaslagerkap

•Verwijderen:
Positioneringsringen [A]

•Maak de nokkenassen [B] los uit de nokkenasketting [C].

• Prop een schone doek in de nokkenaskettingtunnel om te
voorkomen dat er onderdelen in het carter vallen.

VOORZICHTIG

Trek altijd aan de nokkenasketting wanneer bij
verwijderde nokkenassen de krukas wordt rondge-
draaid.
Dit voorkomt het knikken van de ketting op het on-
derste (krukas)tandwiel. Een geknikte ketting kan
zowel de ketting als het tandwiel beschadigen.
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•Verwijderen:
Bout [A]
Bout auto-decompressor [B]
Veer [C]

Nokkenas aanbrengen
•Aanbrengen:

Veer [A]
Bout auto-decompressor [B]
Bout [C]

Moment - Bout auto-decompressor: 12 Nm (1,2 kgf·m)

•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe en breng er vet
op aan.

• Vul het oliekanaal [B] van de cilinderkop met molybdeen-
disulfideolie.

• Breng molybdeendisulfideolie aan op het kogellager en
alle nokflanken en astapvlakken van de nokkenas.
○Als de nokkenas wordt vernieuwd, breng dan een dun

laagje molybdeendisulfidevet aan op de nokflanken en
astapvlakken.

• Breng eerst de krukas in het BDP (van ofwel de compres-
sie- ofwel de uitlaatslag).
○Zet een sleutel op de vliegwielmoer en draai deze linksom

om het BDP-merkteken [A] in het midden van de groef [B]
in de inspectieopening te plaatsen.
Timingmerkteken [C]

• Leg de nokkenasketting over de nokkenaskettingwielen.
○Breng de timingmerktekens op de kettingwielen in lijn met

het bovenvlak van de cilinderkop zoals afgebeeld.
○Begin bij het timingmerkteken aan de voorzijde van het

uitlaatnokkenaskettingwiel en tel tot de 1e pen. Leg de
ketting op de uitlaatnokkenas en lijn de 28e pen uit op het
timingmerkteken op het inlaatnokkenaskettingwiel.

OPMERKING
○Trek tijdens het aanbrengen aan de ketting bij de uit-

laatnokkenaszijde.
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1e pen [A] Ingeslagen merktekens (uitlaatzijde) [D]

2e pen [B] Ingeslagen merktekens (inlaatzijde) [E]

28e pen [C] Bovenvlak [F] cilinderkop

•Monteer de paspennen [A] en positioneringsringen [B].
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•Breng molybdeendisulfideolie aan op de schroefdraad en
het contactvlak van de bouten van nokkenaslagerkappen.

• Haal alle bouten van de nokkenaslagerkappen gelijkma-
tig en lichtjes aan en vervolgens tot het voorgeschreven
aanhaalmoment.
○Houd bij het vastdraaien de nummervolgorde op de nok-

kenaslagerkap aan.
○Alleen bout [5] is lang.

Moment - Bouten nokkenas: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Vervang de O-ring [A] door een nieuwe en breng er vet
op aan.

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

• Controleer de timing van de nokkenasketting.
○Draai de krukas langzaam rond.
○Als de krukas niet soepel draait, is de timing gewijzigd.

Stop onmiddellijk met draaien.

VOORZICHTIG

Door een verkeerde timing van de nokkenasketting
kunnen de kleppen beschadigd raken.

•Aanbrengen:
Cilinderkop (zie Cilinderkop aanbrengen)
Timinginspectiedop
Vliegwieldop

Moment - Timinginspectiedop: 3,9 Nm (0,40 kgf·m)
Vliegwieldop: 4,9 Nm (0,50 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Vuldopsleutel: 57001-1454

Nokkenasketting verwijderen
•Verwijderen:

Nokkenas (zie Nokkenas verwijderen)
Vliegwielmagneet (zie Vliegwielmagneet verwijderen in
het hoofdstuk Elektrisch systeem)
Bout [A] onderste geleider nokkenasketting
Bout [B] onderste geleider nokkenasketting

• Verwijder de nokkenasketting van het krukaskettingwiel.

Nokkenasketting aanbrengen
• Leg de ketting op het krukaskettingwiel.

• Breng de kettinggeleider aan.

Moment - Bout onderste geleider nokkenasketting:
9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Aanbrengen:
Vliegwielmagneet (zie Vliegwielmagneet aanbrengen in
het hoofdstuk Elektrisch systeem)
Nokkenas (zie Nokkenas aanbrengen)
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Slijtage nokkenas en nokkenaslagerkappen
inspecteren
•Meet met plastigauge (drukmeting) [A] de speling tussen

elke nokkenastap en nokkenaslagerkap.
○Haal na het aanbrengen van motorolie op de contactvlak-

ken en de schroefdraad de bouten van de nokkenaslager-
kappen aan.

Moment - Bouten nokkenas: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

OPMERKING
○Draai de nokkenas niet wanneer de plastigage tussen

de nokkenaslagertap en -lagerkap zit.

Speling nokkenaslager
Standaard: 0,020 – 0,062 mm

Onderhoudslimiet: 0,15 mm

Als een speling groter is dan de limiet, meet dan de dia-
meter van elke nokkenastap met een micrometer.

Diameter van de nokkenastap
Standaard: 21,959 – 21,980 mm

Onderhoudslimiet: 21,93 mm

Als de diameter van de nokkenastap kleiner is dan de
limiet, moet de nokkenas worden vervangen door een
nieuwe en moet de speling opnieuw worden gemeten.
Als de speling nog steeds buiten de onderhoudslimiet
valt, moet de cilinderkop vervangen worden.

Slingering nokkenas inspecteren
•Verwijder de nokkenas (zie Nokkenas verwijderen).

• Zet de nokkenas in een nokkenasuitlijnapparaat of op V
-blokken.

•Meet de slingering met een meetklok op de aangegeven
plaats zoals afgebeeld.

Slingering van de nokkenas
Standaard: TLI 0,02 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,1 mm

Als de slingering groter is dan de limiet, vervang dan de
nokkenas.

Nokslijtage inspecteren
•Verwijder de nokkenas (zie Nokkenas verwijderen).

•Meet de hoogte [A] van iedere nok met een micrometer.

Nokhoogte
Standaard:

Uitlaat 33,942 – 34,056 mm

Inlaat 34,643 – 34,757 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaat 33,84 mm

Inlaat 34,54 mm

Als de nokken beneden de limiet versleten zijn, vervang
dan de nokkenas.
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Cilindercompressie meten
•Warm de motor goed op.

• Zet de motor af.

• Verwijderen:
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)
Bobine (zie Bobine verwijderen in het hoofdstuk Elek-
trisch systeem)
Bougie (zie Bougies reinigen en inspecteren in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud)

• Plaats de compressiemeter [A] en de adapter [B] van de
compressiemeter stevig in het bougiegat.

•Meet de compressie.
○Draai bij volledig geopende gasklep de motor enkele

malen met de kickstarter rond tot de compressiemeter-
waarde niet meer oploopt; de compressie is de hoogst
verkrijgbare meetwaarde.

Speciaal gereedschap -
Compressiemeter 20 kgf/cm²: 57001-221
Adapter voor compressiemeter, M10 × 1,0: 57001

-1317

Cilindercompressie
Bruikbaar gebied: 431 – 706 kPa (4,4 – 7,2 kgf/cm²)

bij 5 maal

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.
Als de compressie niet binnen het bruikbare gebied ligt,
controleer dan de volgende tabel.

Probleem Diagnose Remedie (Actie)

De cilindercom-
pressie is hoger
dan het bruik-
bare gebied

Koolstofophoping op zuiger en in
cilinderkop (verbrandingskamer)
is aannemelijk door beschadigde
klepsteel of olieschraapveren.

Verwijder de koolaanslag en vervang
beschadigde onderdelen indien
noodzakelijk.

Onjuiste dikte van cilinderkoppakking.
Vervang de pakking door een
standaardonderdeel.

Beschadigde auto-decompressorveer
of decompressor beweegt niet soepel.

Vervang de veer of de
auto-decompressor.

Uitlaatgaslekkage rondom cilinderkop. Vervang de beschadigde pakking
en controleer de cilinderkop op
kromtrekken.

Verkeerd contactvlak van klep. Repareer contactvlak zo mogelijk.

De cilindercom-
pressie is lager
dan het bruik-
bare gebied

Klepspeling is te klein. Stel de klepspeling af.

Zuiger/cilinderspeling is te groot. Vervang de zuiger en/of cilinder.

Vastgelopen zuiger. Controleer de cilinder en zuiger; repareer
of vervang deze zo nodig.

Slechte conditie van de zuigerveer
en/of zuigerveergroeven.

Vervang de zuiger en/of de
zuigerveerringen.

Auto-decompressor beweegt niet
soepel.

Vervang de auto-decompressor.
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Cilinderkop verwijderen
•Verwijderen:

Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)
Carburateur (zie Carburateur verwijderen in het hoofd-
stuk Brandstofsysteem)
Nokkenaskettingspanner (zie Nokkenaskettingspanner
verwijderen)
Kleppendeksel (zie Kleppendeksel verwijderen)
Nokkenas (zie Nokkenas verwijderen)
Uitlaatpijp (zie Uitlaatpijp verwijderen)

• Verwijderen:
Bovenste motorsteun [A] (beide zijden)
Koelslang [B]
Cilinderkopbouten (M6) [C]

•Draai de cilinderbout [D] los om beschadiging te voorko-
men.

• Verwijder de cilinderkopbouten (M10) [A].

• Tik zachtjes met een kunststof hamer [A] tegen de cilin-
derkop [B] om deze te scheiden van de cilinder.

• Verwijder de cilinderkop langs boven.
○Wees voorzichtig dat u de kettinggeleiders [A] niet be-

schadigt.

VOORZICHTIG

Raak de radiateurkern niet aan. Dit kan de radia-
teurlamellen beschadigen met een verlies van de
koelcapaciteit als gevolg.

•Verwijder de cilinderkoppakking.
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Cilinderkop aanbrengen
•Steek het uitsteeksel [A] van de voorste nokkenasketting-

geleider in de groef [B] van de cilinder.
○Steek het geleidedeel [C] stevig in de uitsparing van het

carter.

• Aanbrengen:
Paspennen [A]
Nieuwe cilinderkoppakking [B]

• Breng de cilinderkop aan.

OPMERKING
○De nokkenaslagerkappen worden samen met de cilin-

derkop geproduceerd, dus als er een nieuwe cilinder-
kop wordt aangebracht, gebruik dan de lagerkappen die
bij de nieuwe kop zijn meegeleverd.

•Vervang alle onderlegringen van de cilinderkopbouten
(M10) door nieuwe.
○Deze hebben een messinglaag die bij hergebruik olie kan

doorlaten.

• Breng molybdeendisulfideolie aan op de volgende plaat-
sen.
Onderlegring (beide zijden) [A] van cilinderkopbout
(M10)
Schroefdraad [B] van cilinderkopbout (M10)

• Haal de cilinderkopbouten (M10) in de aangegeven
volgorde [1 – 4] aan.

Moment - Cilinderkopbouten (M10): 49 Nm (5,0 kgf·m)

•Breng de klemmen [A] aan (zie het gedeelte Ligging van
kabels, bedrading en slangen in de Appendix).

• Haal de 6 mm bouten aan.
M6-cilinderbout [B]
M6-cilinderkopbout [C]

Moment - Cilinderbout: 12 Nm (1,2 kgf·m)
Cilinderkopbouten (M6): 12 Nm (1,2 kgf·m)
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•Aanbrengen:
Nokkenas (zie Nokkenas aanbrengen)
Cilinderkop (zie Cilinderkop aanbrengen)
Bovenste motorsteun (zie het hoofdstuk Motor verwijde-
ren/aanbrengen)

• Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

Cilinderkop reinigen
•Zie Kromheid cilinderkop inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Kromheid cilinderkop inspecteren
•Zie Kromheid cilinderkop inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.
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Klepspeling inspecteren
• Zie Inspectie van de klepspeling in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Klepspeling afstellen
• Zie Afstellen van de klepspeling in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Kleppen verwijderen
•Verwijder de cilinderkop (zie Cilinderkop verwijderen).

• Verwijder de klepstoter en het stelplaatje van de klep.

OPMERKING
○Markeer en noteer de montageplaatsen van de klepsto-

ters en stelplaatjes, zodat deze weer op hun oorspron-
kelijke plaatsen kunnen worden aangebracht.

•Druk met behulp van de klepveertang [A] en de adapter
[B] de klepveer in en verwijder vervolgens de gespleten
houders.

Speciaal gereedschap -
Klepveertang: 57001-241
Klepveertangadapter, 20: 57001-1154
Klepveertangadapter, 24: 57001-1586

•Verwijderen:
Veerschotel
Klepveer
Klep
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Kleppen aanbrengen
•Controleer visueel het klepoppervlak.

Vervang de klep als het oppervlak is beschadigd.

• Vervang de oliekeerring [C] door een nieuwe.

• Breng een dunne laag molybdeendisulfidevet aan op de
klepstelen [A] en monteer deze.

•Controleer of de klep soepel omhoog en omlaag kan be-
wegen.

•Controleer of de klep en de klepzitting goed contact ma-
ken.

VOORZICHTIG

Slijp de klep niet met slijppasta op de klepzitting.
De coating op de klep wordt hierdoor aangetast.

•Monteer de klepveer [D] met het gesloten uiteinde van de
wikkeling naar de veerzitting [B] toe.

OPMERKING
○De flensdikte van de veerzittingen zijn voor inlaat- en

uitlaatzijde verschillend. Zorg ervoor dat deze niet op
de tegenoverliggende plaats worden aangebracht.

Veerzitting [J] inlaatklep
Veerzitting [K] uitlaatklep

•Druk de klepveer in en breng de gespleten houders [F]
aan om de veerschotel [E] op zijn plaats vast te zetten.

Speciaal gereedschap -
Klepveertang: 57001-241
Klepveertangadapter, 20: 57001-1154
Klepveertangadapter, 24: 57001-1586

•Het stelplaatje [G] moet worden gemonteerd met de dikte
-indicatie omhoog naar de veerschotel toe.

•Monteer het stelplaatje op de oorspronkelijke plaats.

• Breng motorolie aan op de klepstoter [H] en monteer de
klepstoter.

Klepgeleider verwijderen
•Verwijderen:

Klep (Kleppen verwijderen)
Oliekeerring
Veerzitting

•Verwarm het gebied rond de klepgeleider tot maximaal
120 – 150 °C.

VOORZICHTIG

Verwarm de cilinderkop niet met een brander. Hier-
door trekt de cilinderkop krom. Dompel de cilinder-
kop onder in olie en verwarm de olie.
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• Tik zachtjes op de spindel [A] van de klepgeleider om
deze te verwijderen.

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

Klepgeleider aanbrengen
•Breng een dunne laag motorolie aan op het buitenste vlak

van de klepgeleider.

• Verwarm het gebied rond de klepgeleider tot maximaal
120 – 150 °C.

VOORZICHTIG

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

•Pers met de klepgeleiderstempel [A] de klepgeleider naar
binnen tot de rand van de klepgeleiderstempel [B] de ci-
linderkop raakt.
Bovenvlak [C] klepgeleider
Inlaat: 15,3 – 15,5 mm [D]
Uitlaat: 13,8 – 14,0 mm

Speciaal gereedschap -
Stempel klepgeleider, 4,5: 57001-1564

•Ruim de klepgeleider met een klepgeleiderruimer [A].
○Draai de ruimer altijd rechtsom.

Speciaal gereedschap -
Klepgeleiderruimer, 4,5: 57001-1333

Meting klep/klepgeleiderspeling (wankelmethode)
○Als er geen klein boorkaliber beschikbaar is, inspecteer

dan de slijtage van de klepgeleider door de speling tus-
sen klep en klepgeleider te meten met de wankelmethode
zoals hieronder aangegeven.

• Zet een nieuwe klep [A] in de geleider [B] en zet de meet-
klok haaks tegen de steel en zo dicht mogelijk bij het bij-
behorende vlak van de cilinderkop.

• Beweeg de steel heen en weer [C] om de speling tussen
klep en klepgeleider te meten.
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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 meetwaarde is groter dan de werkelijke klep/klepge-

leiderspeling, omdat de meting aan buitenzijde van de
geleider is genomen.

Meting klep/klepgeleiderspeling (wankelmethode)
Standaard:

Uitlaat 0,08 – 0,15 mm

Inlaat 0,02 – 0,08 mm

Onderhoudslimiet:

Uitlaat 0,33 mm

Inlaat 0,23 mm

Klepzetel inspecteren
•Verwijder de klep (zie Kleppen verwijderen).

•Controleer het oppervlak van de klepzetel [A] tussen de
klep [B] en de klepzetel [C].

•Meet de buitendiameter [D] van het zittingpatroon op de
klepzetel.
Als de buitendiameter te groot of te klein is, repareer dan
de klepzitting. (zie Klepzitting repareren)

Buitendiameter van het klepzeteloppervlak
Uitlaat 24,6 – 24,8 mm

Inlaat 30,6 – 30,8 mm

○Meet met een schuifmaat de contactvlakbreedte [E] van
het klepzittinggedeelte waarop geen koolaanslag aanwe-
zig is (witte gedeelte).
Goed [F]

Standaardwaarde contactvlakbreedte klepzitting
Uitlaat 0,5 – 1,0 mm

Inlaat 0,5 – 1,0 mm

Als de breedte te groot is [G], te klein [H] of ongelijk [J],
repareer dan de zetel (zie Klepzetel repareren).
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Klepzetel repareren
•Volg de gebruikshandleiding van de fabrikant van het ge-

reedschap voor informatie over het gebruik van de klep-
zittingfrees [A].

Speciaal gereedschap -
Klepzittingfreeshouder, 4,5: 57001-1330 [B]
Houderspindel klepzittingfrees: 57001-1128

Uitlaat: Klepzittingfrees, 45° - 27,5 :

57001- 1114

Klepzittingfrees, 32° - 28:

57001-1119

Klepzetelfrees, 60° - 25: 57001-1328

Inlaat: Klepzetelfrees, 45° - 32: 57001-1115

Klepzetelfrees, 32° - 33: 57001-1199

Klepzetelfrees, 60° - 33: 57001-1334

Als de instructies van de fabrikant van het gereedschap
niet beschikbaar zijn, houd u dan aan de volgende proce-
dure.

Voorzichtig bij het gebruik van de klepzittingfrees:
1. Deze klepzittingfrees is ontworpen om de klep bij repa-

ratie te slijpen. Daarom moet de klepzetelfrees niet ge-
bruikt worden voor andere doeleinden dan het repareren
van de zetel.

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.

VOORZICHTIG

Gebruik geen draadborstel om de metaaldeeltjes
van de frees te verwijderen. Daardoor worden de
diamantdeeltjes er af geborsteld.

4. Zet de klepzetelfreeshouder in positie en bedien de frees
met de hand. Zet niet te veel kracht op het diamantdeel.

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 frees na gebruik en breng een dunne laag wa-
solie aan voordat de frees wordt opgeborgen.
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Markeringen ingeslagen op de frees:
De markeringen die op de achterzijde van de frees ge-

stand zijn [A] vertegenwoordigen het volgende.
60° ........................... Snijhoek [B]
37,5 ....................... Buitendiameter frees [C]

Reparatieprocedures

•Reinig het zetelgebied nauwkeurig.

• Breng een laagje blauw krijt aan op de klepzitting.

•Monteer een 45° frees in de houder en schuif deze in de
klepgeleider.

•Druk licht op de hendel en draai naar links en naar rechts.
Schuur het zeteloppervlak niet verder dan tot het glad is.

VOORZICHTIG

Schuur de zetel niet te veel. 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 onmo-
gelijk om de speling af te stellen, en moet de cilin-
derkop worden vervangen.

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 contactvlak met een
schuifmaat.
Als de buitendiameter van het contactvlak te klein is, her-
haal dan het slijpen onder 45° [A] tot de diameter binnen
het gespecificeerde gebied ligt.
Oorspronkelijk zeteloppervlak [B]

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

pervlak.
○Breng na het slijpen met de 45° frees een dunne laag

blauw krijt aan op het contactvlak van 45°. Hierdoor is
het zeteloppervlak beter zichtbaar en wordt de 32° en
60° schuuroperatie eenvoudiger gemaakt.
○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 buitendiameter [A] van het zeteloppervlak te groot
is, voer dan 32° schuren, zoals hieronder beschreven.
Als de buitendiameter van het zeteloppervlak binnen het
gespecificeerde gebied is, meet dan de zetelbreedte als
hieronder 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.

VOORZICHTIG

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 voorgaande stap om
de zetelbreedte te meten.

•Om de zetelbreedte te meten, gebruikt u een schuifmaat
voor het meten van de 45° hoek van de zetel op verschil-
lende plaatsen rond de zetel.
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 zetel te breed is, voer dan 60° [A] schuren uit als
hieronder beschreven.
Als de zetel binnen het gespecificeerde gebied is, slijp
dan de klep in op de zetel als hieronder beschreven.

• Slijp de klepzitting onder een hoek van 60° tot de zitting-
breedte binnen het gespecificeerde gebied [B] ligt.
○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 zetelbreedte te meten.

• Het zetelgebied moet gemarkeerd zijn in het midden van
het klepoppervlak.
Als het zetelgebied niet op de juiste plaats op de klep is,
controleer voor de zekerheid of de klep het juiste onder-
deel is. Als dat zo is, kan deze te diep geslepen zijn;
vervangen.

•Wanneer de motor is gemonteerd, verzeker u er dan van
dat de klepspeling wordt afgesteld (zie Afstellen van de
kleppen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Klepzetel repareren
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Verwijderen van de cilinders
•Verwijderen:

Cilinderkop (zie Verwijderen van de cilinderkop)
Voorste kettinggeleider nokkenas [A]
Cilinderbout [B]

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

• Verwijder de voetpakking van de cilinder.

Zuigers verwijderen
•Verwijder de cilinder (verwijderen van de cilinder).

• Verwijder de borgveer van de zuigerpen [A].

OPMERKING
○Leg een schone doek onder de zuiger om te voorkomen

dat er vuil of onderdelen in het carter vallen.

•Verwijder de zuigerpen met behulp van een zuigerpen-
trekker [A].

Speciaal gereedschap -
Zuigerpentrekker: 57001-1568

•Verwijder de zuiger.

• Buig de ringen voorzichtig met uw duimen naar buiten en
druk dan omhoog aan de tegenoverliggende zijde van de
veer [A] om deze te verwijderen.

• Verwijder de olieschraapveer op dezelfde wijze.

Cilinder en zuiger 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.

•Monteer de olieschraapveren aan weerszijden van de ex-
panderveer.
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•Breng de bovenste veer [A] zo aan dat het “R”-teken [B]
omhoog wijst.

OPMERKING
○Als een nieuwe zuiger of cilinder wordt gebruikt, con-

troleer dan de zuiger/cilinderspeling (zie Speling zui-
ger/cilinder inspecteren in het hoofdstuk Periodiek on-
derhoud) en gebruik nieuwe zuigerveren.

•Breng motorolie aan op de binnenwand van het drijfstan-
goog.

• Breng de zuiger aan.
○Plaats de cirkelmarkering [A] aan de voorzijde [B] van de

motor.

• Breng de zuigerpen aan.

•Monteer een nieuwe borgveer in de zijkant van de zuiger,
zo dat het veerslot [A] niet samenvalt met de sleuf [B] van
het zuigerpengat.
○Wanneer u de zuigerpenborgveer installeert, druk deze

dan net ver genoeg in om hem te installeren en niet meer.

VOORZICHTIG

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

•Aanbrengen:
Paspennen [A]
Nieuwe cilindervoetpakking [B]

•De slots in de zuigerveren moeten worden gepositioneerd
als getoond in de afbeelding.
○De openingen in de olieschraapveren moeten over een

hoek van 15° – 20° ten opzichte van de opening in de
expanderveer zijn verplaatst.
Cirkelmarkering [A]
Bovenste zuigerveer [B]
Bovenste olieschraapveer [C]
Expanderveer olieschraapveren [D]
Onderste olieschraapveer [E]
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•Breng motorolie aan op de cilinderboring en het buiten-
vlak van de zuiger.

• Breng de cilinder aan terwijl u met uw handen of met het
speciale gereedschap [A] de zuigerveren samendrukt.
○Draai de schuine zijde van de riem naar boven.

Speciaal gereedschap -
Handgreep zuigerveerklemband: 57001-1095
Zuigerveerklemband, 67 – 79: 57001-1097

Cilinderslijtage inspecteren
• Zie Cilinderslijtage inspecteren in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Zuigerslijtage inspecteren
•Meet met een micrometer de buitendiameter [A] van elke

zuiger 10 mm [B] vanaf de onderzijde van de zuiger onder
een rechte hoek t.o.v. de richting van de zuigerpen.

Zuigerdiameter
Standaard: 76,955 – 76,970 mm

Onderhoudslimiet: 76,81 mm

Als de buitendiameter van de zuiger kleiner is dan de on-
derhoudslimiet, vervang dan de zuiger.

Speling zuiger/cilinder inspecteren
• Zie Speling zuiger/cilinder inspecteren in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Speling zuigerveer/zuigergroef inspecteren
•Controleer op ongelijke groefslijtage bij inspectie van de

zitting van de ring.
De veren moeten perfect passen parallel met de groef-
vlakken. Zo niet, vervang dan de zuiger en alle zuiger-
veren.

•Met de zuigerveren in hun groeven, doe verschillende
metingen met een voelermaat [A] om de speling zuiger-
veer/groef te bepalen.

Speling zuigerveer/zuigergroef
Standaard:

Bovenste 0,04 – 0,08 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,18 mm

Als de speling tussen zuigerveer en -groef groter is dan
de onderhoudslimiet, meet dan de dikte van de veer en
de groefbreedte als volgt om te bepalen of de veren, de
zuiger of beide moeten worden vervangen.
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Breedte zuigerveergroef inspecteren
•Meet met een schuifmaat de breedte van de zuigergroef

op diverse plaatsen rondom de zuiger.

Breedte van de zuigerveergroef
Standaard:

Bovenste 0,83 – 0,85 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,93 mm

Als er een groefbreedte buiten de onderhoudslimiet ligt,
vervang dan de zuiger.

Zuigerveerdikte inspecteren
•Meet de dikte op verschillende punten langs de zuiger-

veer met een micrometer.

Zuigerveerdikte
Standaard:

HOOG 0,77 – 0,79 mm

Onderhoudslimiet:

HOOG 0,70 mm

Als bij één van de zuigerveren de meetwaarde kleiner
is dan de vervangingslimiet, vervang dan beide zuiger-
veren.

OPMERKING
○Wanneer u nieuwe veren in een gebruikte zuiger ge-

bruikt, controleer dan op ongelijke groefslijtage. De
veren moet perfect parallel passen ten opzichte van de
zijkanten van de groeven. Indien dit niet het geval is,
vervang dan de zuiger.

Meetwaarde slotspeling zuigerveer
•Plaats de zuigerveer [A] in de cilinder, en gebruik de zui-

ger om de veer precies recht in de cilinder te krijgen.
○Plaats de zuigerveer vlakbij de cilinderbodem, waar de

cilinderslijtage minimaal is.

•Meet de slotspeling [B] tussen de uiteinden van de veer
met een voelermaat.

Zuigerveerslot
Standaard:

Bovenste 0,15 – 0,25 mm

Olie 0,20 – 0,70 mm

Onderhoudslimiet:

Bovenste 0,6 mm

Olie 1,0 mm

Als de slotspeling van de zuigerveer groter is dan de li-
miet, vervang dan de zuigerveer.
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Slijtage zuiger, zuigerpen en drijfstang
inspecteren
•Controleer visueel de borgveer [A] als deze zich nog op

zijn plaats bevindt.
Als de borgveer slap aanvoelt of vervormd is, vervang
deze dan. Evenzo als het pengat overmatige slijtage ver-
toont, vervang dan de zuiger.

•Meet de diameter van de zuigerpen [B] met een microme-
ter.

Zuigerpendiameter
Standaard: 15,991 – 16,000 mm

Onderhoudslimiet: 15,96 mm

Als de zuigerpendiameter op enig punt kleiner is dan de
onderhoudslimiet, vervang dan de zuigerpen.

•Meet met behulp van een cilinderboringmeter de diameter
van beide zuigerpengaten [C] in de zuiger en de binnen-
diameter van het drijfstangoog [D].

Diameter zu igerpengat
Standaard : 16,004 – 16,010 mm

Onderhou dslimiet: 16,08 mm

Binnendiameter drijfstangoog
Standaard: 16,010 – 16,018 mm

Onderhoudslimiet: 16,05 mm

Als er een diameter van het zuigerpengat groter is dan de
limiet, vervang dan de zuiger.
Als de binnendiameter van het drijfstangoog groter is dan
de limiet, vervang dan de drijfstang.
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Carburateurhouder aanbrengen
•Breng de carburateurhouder aan met het merkteken [A]

aan carburateurzijde.
○Breng de houderklem aan met de schroefkop [B] aan

rechterzijde van de motor.

• Plaats het uitsteeksel [A] van de cilinderkop in de uitspa-
ring [B] van de houder.

Moment - Schroeven carburateurhouderklem: 2,0 Nm
(0,20 kgf·m)
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WAARSCHUWING
Verwijder de uitlaatpijp of -demper niet terwijl de
motor nog warm is om ernstige verbrandingen te
voorkomen.

Uitlaatdemper verwijderen
•Verwijder de rechter zijkap (zie Zijkappen verwijderen in

het hoofdstuk Frame).

• Draai de bout [A] van de demperklem los.

• Verwijder de bevestigingsbouten [B] en verwijder de uit-
laatdemper langs achteren.

Uitlaatpijp verwijderen
•Verwijderen:

Uitlaatdemper (zie Uitlaatdemper verwijderen)
Bevestigingsmoeren uitlaatpijp [A]
Uitlaatpijp [B]

Demper aanbrengen
•Vervang de pakkingen van de uitlaatpijp en de demperpijp

door nieuwe.

• Breng hogetemperatuurvet aan op de pakking van de uit-
laatpijp en monteer deze op de motor.

• Breng de uitlaatpijp, uitlaatdemper en demperklem voor-
lopig aan.
○Draai eerst de moeren van de uitlaatpijphouder vast en

dan de bevestigingsbout van de demper (achter).

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbouten demper: 21 Nm (2,1
kgf·m)

○Draai de voorste bout eerst vast en dan de achterste bout.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsmoeren uitlaatpijp: 21 Nm (2,1
kgf·m)

Bout demperklem: 21 Nm (2,1 kgf·m)

○Draai de opening van de demperklem omhoog.
○Draai eerst de moeren van de houder vast en dan de bout

van de klem.

Absorptiemateriaal demper vervangen
• Zie Absorptiemateriaal demper vervangen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bouten koppelingsdeksel 9,8 1,0

2 Bouten rechter motordeksel 9,8 1,0

3 Bouten koppelingsveer 9,8 1,0

4 Moer koppelingsnaaf 98 10 R

5 Olievuldop 5,0 0,51

6 Moer primair tandwiel 98 10 Lh, R

CL: Kabelsmeermiddel aanbrengen.
EO: Motorolie aanbrengen.

G: Vet aanbrengen.
Lh: Linkse schroefdraad
M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.

MO: Molybdeendisulfide olieoplossing aanbrengen.
(Een mengsel van motorolie en molybdeendisulfidevet in verhouding 10 : 1)

R: Vervangingsonderdelen
Si: Breng siliconen vet aan.



6-4 KOPPELING
Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Koppelingshendel

Speling koppelingshendel 8 – 13 mm – – –

Koppeling
Dikte voeringslamellen 2,72 – 2,88 mm 2,5 mm

Dikte stalen lamellen 1,5 – 1,7 mm 1,4 mm

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

Deformatie van de staalplaat 0,15 mm of minder 0,3 mm

Vrije lengte koppelingsveer 45,82 mm 43,9 mm

Speling voeringslamel/koppe-
lingshuis

0,04 – 0,55 mm 0,6 mm
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Speciaal gereedschap

Buitenborgveertangen:
57001-144

Lagermontageset:
57001-1129

Koppelingshouder:
57001-1243
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Koppelingshendel en -kabel

Als gevolg van slijtage aan de voeringslamellen en rek in
de koppelingskabel na een lange gebruiksperiode, moet de
koppeling worden afgesteld in overeenstemming met het
periodieke onderhoudsschema.

WAARSCHUWING
Raak nooit de hete motor of de uitlaatdemper aan
tijdens het afstellen van de koppeling om ernstige
brandwonden te voorkomen.

Vrije slag koppelingshendel (speling
koppelingskabel) inspecteren
• Zie Koppeling inspecteren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Vrije slag koppelingshendel (speling
koppelingskabel) afstellen
• Zie Koppeling inspecteren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Installatie koppelingshendel
•Breng de koppelingshendel [A] in de afgebeelde stand

aan.
25° – 35° [B]
Horizontale framelijn [C]
170 mm [D]

Verwijderen van de koppelingskabel
•Draai de borgmoer [A] los en schroef de stelinrichting [B]

volledig naar binnen.

• Schuif de stofhoezen [A] opzij.
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•Lijn de spleet [A] van de stelinrichting uit op de spleet [B]
in de hendel.

•Maak het bovenste kabeluiteinde los.

•Maak de kabel van de kabelhouder [A] los.

•Maak het onderste kabeluiteinde [B] los van de ontkop-
pelingshendel [C].

VOORZICHTIG

Verwijder de ontkoppelingsas alleen als het echt
nodig is. Als deze wordt verwijderd, moet de olie-
keerring van de ontkoppelingsas door een nieuwe
worden vervangen.

•Trek de koppelingskabel uit het frame.

Installatie van de koppelingskabel
•Geleid de koppelingskabel correct (zie kabel-, draad- en

slanggeleidingsectie in het hoofdstuk Appendix).

• Stel de koppelingskabel af (zie Koppeling inspecteren in
het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Koppelingskabel inspecteren en smeren
• Inspecteer en smeer de kabel bij periodiek onderhoud of

wanneer de kabel is verwijderd (zie het gedeelte Alge-
mene smering en kabel inspecteren in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud).
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Koppelingsdeksel en rechter motordeksel

Verwijderen van het koppelingsdeksel
• Tap de motorolie af (zie Motorolie verversen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder de scharnierbout [A] van het rempedaal.

• Verwijder de bouten [A] van het koppelingsdeksel en ver-
wijder het koppelingsdeksel.

Installatie van het koppelingsdeksel
•Vervang de pakking van het koppelingsdeksel door een

nieuwe.

• Breng het koppelingsdeksel aan.
L = 65 [A]
L = 25 [B]

Moment - Bouten koppelingsdeksel: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

Rechter motordeksel verwijderen
•Aftappen:

Motorolie (zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Koelvloeistof (zie Koelvloeistof aftappen in het hoofdstuk
Koelsysteem)

• Verwijderen:
Scharnierbout [A] rempedaal
Kickstartpedaal [B] (zie Kickstartpedaal verwijderen in
het hoofdstuk Krukas/transmissie)
Oliefilter [C] (zie Oliefilter vervangen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Rechter motorbeschermplaat [D]
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•Verwijderen:
Koelvloeistofpompdeksel [A] (zie Koelvloeistofpomp-
deksel verwijderen in het hoofdstuk Koelsysteem)

•Verwijder de bouten [B] van het rechter motordeksel en
verwijder het rechter motordeksel.

Rechter motordeksel aanbrengen
•Breng de paspennen [A] aan.

• Vervang de pakking van het rechter motordeksel door een
nieuwe.

•Wikkel vinyltape om de spieën [B] van de kickstartas om
beschadiging te voorkomen.

• Breng vet aan op de lip van de oliekeerring van de
kickstartas.

• Als het deksel moeilijk is aan te brengen, volg dan de
onderstaande methode.
○Het deksel wordt aangebracht terwijl het schoepenwiel [A]

wordt rondgedraaid.

• Aanhalen:

Moment - Bouten rechter motordeksel: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Verwijder de vinyltape van de kickstartas.

• Aanbrengen:
Koelvloeistofpompdeksel (zie Koelvloeistofpompdeksel
aanbrengen in het hoofdstuk Koelsysteem)
Rempedaal (zie Rempedaal aanbrengen in het hoofd-
stuk Remmen)
Kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal aanbrengen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)

• Breng het kickstartpedaal aan (zie Kickstartpedaal aan-
brengen).

• Breng de motorolieaftapplug aan.

Moment - Motorolieaftapplug: 20 Nm (2,0 kgf·m)

•Bijvullen:
Motorolie (zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Koelvloeistof (zie Koelvloeistof bijvullen in het hoofdstuk
Koelsysteem)

•Controleer de achterrem (zie het gedeelte Remmen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Oliekeerring aanbrengen

VOORZICHTIG

Als de oliekeerring is verwijderd, vervang deze dan
allemaal tegelijkertijd door nieuwe.
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Koppelingsdeksel en rechter motordeksel

•Breng ruim vet aan op de lippen van de oliekeerringen.

• Pers de oliekeerringen er in de afgebeelde richting in.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

○Pers de nieuwe oliekeerring er met behulp van een pers
en geschikt gereedschap zo in dat het afdichtvlak gelijk
ligt met het vlak van het rechter motordeksel.
Platte zijde [A]
Oliekeerring [B] kickstartas

○Pers de nieuwe oliekeerring [A] van het oliekanaal van de
krukas in het gat tot de oliekeerring de bodem raakt.
Platte zijde [B]
Borgveer [C]

Speciaal gereedschap -
Tang borgveer: 57001-144
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Koppeling verwijderen
•Tap de motorolie af (zie Motorolie verversen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijder het koppelingsdeksel (zie Verwijderen koppe-
lingsdeksel).

• Verwijder de bouten [A] van de koppelingsveer, de veer
en de koppelingsdrukplaat [B].

• Verwijder de drukstanghouder [A], de voeringslamellen
[B] en de stalen lamellen [C].

• Verwijder de stalen kogel.

• Houd de koppelingsnaaf [A] tegen met de koppelingshou-
der [B].

Speciaal gereedschap -
Koppelingshouder: 57001-1243

•Verwijderen:
Moer [C] koppelingsnaaf
Getande onderlegring [D]
Koppelingsnaaf
Drukring
Koppelingshuis [E]

• Verwijder het naaldlager [A] en de huls [B].

Installatie van de koppeling
•Breng molybdeendisulfideolie aan op de buitenzijde van

de huls [A].

•Monteer de huls met de aanslagzijde [B] naar binnen.

• Breng het naaldlager [C] aan.
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•Breng het koppelingshuis [A] aan.
○Draai het tussentandwiel van de oliepomp met de dunne

schroevendraaier [B] rond terwijl u het koppelingshuis
naar binnen duwt en daarna het huis op het tussentand-
wiel van de kickstarter aanbrengt.

• Vergeet niet de drukring [A] te monteren voordat de kop-
pelingsnaaf [B] wordt aangebracht.

• Houd de koppelingsnaaf tegen met de koppelingshouder
[A].

Speciaal gereedschap -
Koppelingshouder: 57001-1243

•Breng de getande onderlegring [B] aan.

• Vervang de moer van de koppelingsnaaf [C] door een
nieuw exemplaar.

• Aanhalen:

Moment - Moer van de koppelingsnaaf: 98 Nm (10
kgf·m)

•Breng de voeringslamellen en stalen lamellen om en om
aan.
○Begin met een voeringslamel.

VOORZICHTIG

Als droge voeringslamellen en stalen lamellen wor-
den aangebracht, breng dan op elk lamelvlak mo-
torolie aan om klemmen van de koppelingsplaat te
voorkomen.

•Breng molybdeendisulfidevet aan op het wrijvingsge-
deelte [A] van de drukstanghouder, de stalen kogel [B]
en de ringen [C].

•Monteer de stalen kogel en de drukstanghouder.
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•Als er een koppelingsonderdeel werd vervangen, mon-
teer dan de standaard stelring (dikte 1,5 mm) [A] van de
drukstanghouder en controleer de plaats van de ontkop-
pelingshendel, zoals later in deze procedure wordt uitge-
legd.

• Breng de koppelingsdrukplaat en de koppelingsveer aan.

•Haal de bouten van de koppelingsveer aan terwijl u het
koppelingshuis met de hand tegenhoudt.

Moment - Bouten van de koppelingsveer: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

•Controleer de plaats [A] van de ontkoppelingshendel.
Kabelsteun [B]
Hendel [C]

Plaats ontkoppelingshendel
Standaard: 49,2 – 56,5 mm

Als de plaats van de hendel niet binnen de standaard-
waarden ligt, selecteer dan de juiste dikte stelring(en) aan
de hand van onderstaande tabellen.

Stelringen

Dikte Onderdeelnummer

1,5 mm 92200-1548

1,0 mm 92200-0045

Plaats ontkoppelingshendel en keuze van stelringen

Plaatsafstand Oordeel Dikte ringen Aantal

49,2 – 56,5 mm Standaard 1,5 mm 1

Meer dan 56,5 mm Te groot 1,0 mm 1

Minder dan 49,2 mm Te klein 1,0 mm 2

Verwijder zo nodig de drukstanghouder en breng de kop-
peling weer aan.

Verwijderen van de ontkoppelingsas
•Verwijderen:

Koppeling (zie Koppeling verwijderen)
Bovenste uiteinde koppelingskabel (zie Koppelingska-
bel verwijderen)

• Verwijder de punten [A] van de koppelingskabel.

• Trek de ontkoppelingsas [B] eruit.
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Installatie van de ontkoppelingsas
•Breng motorolie aan op de lagers [A].

• Vervang de oliekeerring [B] door een nieuwe.

• Breng vet aan op het onderste uiteinde [C] van de ont-
koppelingsas en op de lippen van de oliekeerring.

• Steek de ontkoppelingsas recht in het bovenste gat van
het carter.

VOORZICHTIG

Als u de ontkoppelingsas erin steekt, let er dan op
de veer van de oliekeerring niet te verwijderen.

Koppelingsplaten op slijtage en beschadiging
controleren
• Zie Koppelingsplaten inspecteren in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Koppelingsplaten op vervorming controleren
• Zie Stalen lamellen koppeling inspecteren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Vrije lengte koppelingsveer controleren
•Meet de vrije lengte [A] van de koppelingsveren.

Vrije lengte koppelingsveer
Standaard: 45,82 mm

Onderhoudslimiet: 43,9 mm

Indien een koppelingsveer korter is dan de onderhoudsli-
miet, moet deze worden vervangen.

Vingers koppelingshuis op beschadiging
controleren
•Controleer visueel de vingers [A] van het koppelingshuis

die in contact komen met de lippen van de voeringslamel-
len.
Als deze zijn beschadigd of als er groeven op de contact-
plaatsen met de lippen aanwezig zijn, vervang dan het
huis. Vervang de voeringslamellen als de lippen ervan
ook beschadigd zijn.

Speling voeringslamel/koppelingshuis
inspecteren
•Meet de speling tussen de lippen [A] op de voeringslamel

en de vingers [B] van het koppelingshuis.
○Als deze speling te groot is, maakt de koppeling lawaai.

Speling voeringslamel/koppelingshuis
Standaard: 0,04 – 0,55 mm

Onderhoudslimiet: 0,6 mm

Als de speling groter is dan de onderhoudslimiet, vervang
dan de voeringslamellen.
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Koppeling

Spieën koppelingsnaaf op beschadiging
controleren
•Controleer visueel de plaatsen op de spieën van de kop-

pelingsnaaf die in contact komen met de tanden van de
stalen lamellen.
Als er inkepingen in de spieën [A] van de koppelingsnaaf
zijn gesleten, vervang dan de koppelingsnaaf. Vervang
de stalen lamellen als de tanden ervan ook beschadigd
zijn.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Motorolieaftapplug 20 2,0

2 Bevestigingsbouten oliepomp 7,0 0,71 L

3 Schroeven tussentandwielas oliepomp 5,9 0,60 L

4 Bouten oliefilterdop 9,8 1,0

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.
R: Vervangingsonderdelen
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Stroomschema van de motorolie

1. Oliezeef (spoelen)
2. Oliezeef (toevoer)
3. Oliepomp (spoelen)
4. Oliepomp (toevoer)
5. Oliefilter
6. Olienevel voor transmissie
7. Oliesproeier zuiger
8. Tussentandwiel kickstarter
9. Ontluchtingsslang
A: Carterolie
B: Versnellingsbakolie
C: Blowby-gassen
D. Motorolie
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Specificaties

Item Standaard

Motorolie

Graad Castrol “POWER1 R4 RACING” 5W-40 of
API SG, SH, SJ of SL met JASO MA, MA1 of
MA2

Viscositeit SAE 10W-30, 10W-40 of 10W-50

Inhoud

Olie verversen - als filter niet wordt verwijderd 0,75 l

Olie verversen - als filter wordt verwijderd 0,80 l

als motor volledig droog is 1,00 l

Oliepeil (na opwarmen of rijden) Tussen bovenste en onderste niveaulijn

Oliedruk

olietemperatuur 40 °C bij 4.000 r/min 66,6 – 90,2 kPa (0,7 – 0,9 kgf/cm²)
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Speciaal gereedschap

Oliedrukmeter, 5 kgf/cm²:
57001-125

Buitenborgveertangen:
57001-144

Adapter oliedrukmeter, M6 × 1,0:
57001-1664
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Motorolie en oliefilter

WAARSCHUWING
Gebruik van de motorfiets met onvoldoende, verou-
derde of vervuilde motorolie zal resulteren in ver-
snelde slijtage en kan leiden tot vastlopen van de
motor of de versnellingsbak, met mogelijk een on-
geval en letsel als gevolg.

Het motoroliepeil dat de oliepeilmeter aangeeft, hangt
sterk af van de stand van de motorfiets en het motortoeren-
tal vlak voor het afzetten. Als gevolg van het smeersysteem
met halfdroog oliecarter en met aparte oliekamers in het
carter en de versnellingsbak kan de olie onder bepaalde
omstandigheden in het carter worden verzameld en kan de
oliepeilmeter een onjuiste te lage meetwaarde aangeven,
wat duidt op olie in de versnellingsbak.

Motoroliepeil inspecteren
• Zet de motorfiets in verticale stand.

• 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 meter geen olie aangeeft, kantel de motorfiets

dan iets naar rechts tot er olie te zien is, zet deze dan
weer rechtop. Als er geen olie verschijnt, zelfs niet on-
der een extreem grote hoek, verwijder dan de aftapbout
en tap eventueel resterende olie af, plaats de aftapbout
terug en vul de motor met de voorgeschreven hoeveel-
heid olie.
○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.
○Laat de motor niet met hoge toerentallen

draaien.Zet de motor af en wacht enkele minuten
totdat de olie is gezakt.

VOORZICHTIG

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 overtol-
lige olie via de vulopening met behulp van een spuitje of
ander geschikt gereedschap.
Als het oliepeil te laag is, vul dan de juiste hoeveelheid
olie bij door de olievulopening. 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 een willekeurig voorgeschreven olie om
het oliepeil op peil te brengen, dan de motor te laten
draaien met een te laag oliepeil. Vervang de olie zo
snel mogelijk geheel.
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Motorolie en oliefilter

Motorolie verversen
•Zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Oliefilter vervangen
•Zie Oliefilter vervangen in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Oliezeef reinigen en controleren
Oliezeef (toevoer)

•Verwijder de motor (zie Motor verwijderen in het hoofd-
stuk Motor verwijderen/aanbrengen).

• Scheid de carterhelften (zie Carter demonteren in het
hoofdstuk Krukas/transmissie).

• Verwijder de oliezeef [A].
Linker carterhelft [B]

•Reinig de oliezeef met een oplosmiddel met een hoog
ontvlammingspunt en verwijder aanklevende deeltjes.

WAARSCHUWING
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. Gebruik geen
benzine of oplosmiddel met een laag ontvlam-
mingspunt om het brandrisico te minimaliseren.

OPMERKING
○Reinig de oliezeef altijd grondig wanneer deze om een

bepaalde reden is verwijderd.
○Controleer tijdens het reinigen van de oliezeef op me-

talen deeltjes, die kunnen wijzen op een inwendige mo-
torschade.

•Controleer de zeef [A] zorgvuldig op beschadigingen, ga-
ten, gebroken draden of een loskomende pakking.
Als de zeef beschadigd is, vervang deze dan door een
nieuw exemplaar.
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•Breng de oliezeef [A] aan zoals afgebeeld.
Langer leidingstuk [B]
Rechter carterhelft [C]

•Monteer de carterhelften (zie Carter monteren in het
hoofdstuk Carter/transmissie).

Oliezeef (spoelen)

•Verwijder het magneetdeksel (zie Magneetdeksel verwij-
deren in het hoofdstuk Elektrisch systeem).

• Verwijder de oliezeef [A].

• Reinig de oliezeef met een oplosmiddel met een hoog
ontvlammingspunt en verwijder aanklevende deeltjes.

WAARSCHUWING
Maak de onderdelen in een goed geventileerde
ruimte schoon, en let erop dat er geen vonken of
vlammen in de buurt van het werkgebied zijn. Ge-
bruik geen benzine of laag vlampunt oplosmiddel
wegens brandgevaar.

OPMERKING
○Reinig de oliezeef altijd grondig wanneer deze om een

bepaalde reden is verwijderd.
○Controleer tijdens het reinigen van de oliezeef op me-

talen deeltjes, die kunnen wijzen op een inwendige mo-
torschade.

•Controleer de oliezeef [A] zorgvuldig op beschadigingen,
gaten, gebroken draden of een loskomende pakking.
Als de zeef beschadigd is, vervang deze dan door een
nieuw exemplaar.
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•Breng motorolie aan op de drie zijden [A] van de zeef.

• Breng de oliezeef aan zoals afgebeeld.
Smalle zijde [B]

• Breng het magneetdeksel aan (zie Magneetdeksel aan-
brengen in het hoofdstuk Elektrisch systeem).
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Oliepomp

Oliepomp verwijderen
•Aftappen:

Motorolie (zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Koelvloeistof (zie Koelvloeistof aftappen in het hoofdstuk
Koelsysteem)

• Verwijderen:
Rempedaal (zie Rempedaal verwijderen in het hoofd-
stuk Remmen)
Kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal verwijderen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)
Primair tandwiel (zie Primair tandwiel verwijderen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)

• Verwijderen:
Borgveer [A]
Tussentandwiel [B] oliepomp

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144

•Verwijder de bevestigingsbouten [A] en verwijder de toe-
voeroliepomp [B].

• Verwijder de binnenste [A] en buitenste [B] rotors van de
spoeloliepomp.
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Oliepomp

•Demonteer de toevoeroliepomp.
Oliepompafdekking [A]
Binnenste rotor [B]
Buitenste rotor [C]
Pen [D]
Oliepomphuis [E]
Oliepomptandwiel [F]

Oliepomp aanbrengen
•Breng molybdeendisulfidevet aan op de as van het olie-

pomptandwiel.

• Breng motorolie aan op de binnenste en buitenste rotor.

•Monteer het oliepomphuis [A], tandwiel [B], pen [C] en
binnenste rotor [D].
○Bevestig de opening [E] van de binnenste rotor op de pen.

• Breng de buitenste rotor [A] en het deksel [B] aan.

• Breng de pen [A] en de binnenste rotor [B] aan.
○Bevestig de opening [C] van de binnenste rotor op de pen.

• Breng de buitenste rotor [A] aan.

• Breng de pen [B] en de paspen [C] aan.

• Breng de spoel- en de toevoeroliepomp [D] aan.
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•Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de beves-
tigingsbouten van de oliepomp.

• Haal de bevestigingsbouten van de oliepomp aan.

Moment - Bevestigingsbouten oliepomp: 7,0 Nm
(0,71 kgf·m)

•Breng motorolie aan op het aswrijvingsvlak van het tus-
sentandwiel van de oliepomp.

• Breng de nieuwe borgveer aan.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144

•Aanbrengen:
Primair tandwiel (zie Primair tandwiel aanbrengen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Koppeling (zie Koppeling installeren in het hoofdstuk
Koppeling)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel aanbren-
gen in het hoofdstuk Koppeling)

Oliepomp controleren
•Demonteer de oliepompen (zie Oliepomp verwijderen).

• Controleer visueel het oliepomphuis en de binnenste en
buitenste rotors.
Als de oliepomp is beschadigd of ongelijkmatige slijtage
vertoont, vervang dan de rotors, het deksel of huis of de
carterhelft.
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Oliedruk

Oliedrukmeting
•Verwijderen:

Bouten [A] oliefilterdop
Oliefilterdop [B]
Bouten koelvloeistofpompdeksel [C]

• Breng de adapter [A] van de oliedrukmeter aan op het
koelvloeistofpompdeksel.

Speciaal gereedschap -
Adapter oliedrukmeter, M6 × 1,0: 57001-1664

•Breng de oliefilterdop aan.

Moment - Bouten oliefilterdop: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

•Bevestig de oliedrukmeter [A].

Speciaal gereedschap -
Oliedrukmeter, 5 kgf/cm²: 57001-125

•Start de motor.

OPMERKING
○Warm de motor goed op voordat u de oliedruk gaat me-

ten.

•Laat de motor lopen op het aangegeven toerental en lees
de oliedrukmeter af.

Oliedruk (olietemperatuur 40 °C bij 4.000 r/min)
Standaard: 66,6 – 90,2 kPa (0,7 – 0,9 kgf/cm²)

Als de oliedruk veel lager is dan de standaardwaarde,
controleer dan de toevoeroliepomp en de krukaskeerring.
Als de meetwaarde ver boven de standaardwaarde ligt,
controleer dan eerst het oliefilter en vervolgens de olie-
kanalen op vuil of verstopping.

• Zet de motor af, verwijder de oliedrukmeter en de adapter
van de meter.

WAARSCHUWING
Als u de adapter van de oliedrukmeter verwijdert,
pas dan op voor verbranding door de hete motorolie
die door het oliekanaal druipt.

•Breng de bout van het koelvloeistofpompdeksel aan met
een nieuwe ring en filterdop.

Moment - Bout koelvloeistofpompdeksel: 9,8 Nm (1,0
kgf·m)

Bouten oliefilterdop: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bouten bovenste motorophanging (M10) 49 5,0

2 Bouten bovenste motorsteun (M8) 29 3,0

3 Moer middelste motorophanging (M10) 49 5,0

4 Moeren middelste motorsteun (M8) 29 3,0

5 Moer onderste motorophanging (M10) 49 5,0
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Speciaal gereedschap

Krik:
57001-1238

Krikhulpstuk:
57001-1252

Bevestiging krik:
57001-1608
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Motor verwijderen/aanbrengen

Motor verwijderen
•Verwijder de motorbeschermplaten.

• Plaats de krik onder het frame om de motorfiets te onder-
steunen.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

WAARSCHUWING
Voor het verwijderen van de motor moet de schar-
nieras van de achterbrug eruit worden getrokken,
zodat de achterbrug en het achterwiel loskomen.
Zorg ervoor dat het frame wordt ondersteund met
een krik, zodat de motorfiets niet omvalt.

•Druk de remhendel zachtjes in, en zet hem vast met een
band [A].

WAARSCHUWING
Zorg er absoluut voor dat de voorrem is ingeknepen
tijdens het uitbouwen van de motor, anders zal de
motorfiets omvallen. Dit zou een ongeval en letsels
kunnen veroorzaken.

VOORZICHTIG

Zorg er absoluut voor dat de voorrem is ingeknepen
tijdens het uitbouwen van de motor, anders zal de
motorfiets omvallen. De motor of de motorfiets kan
hierdoor beschadigd raken.

•Aftappen:
Motorolie (zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Koelvloeistof (zie Koelvloeistof aftappen in het hoofdstuk
Koelsysteem)
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•Verwijderen:
Zij-afdekkingen (zie Verwijderen zij-afdekkingen in het
hoofdstuk Frame)
Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Uitlaatpijp (zie het Uitlaatpijp verwijderen in het hoofd-
stuk Bovenzijde motor)
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)
Achterframe (zie Achterframe verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)
Carburateur (zie Carburateur verwijderen in het hoofd-
stuk Brandstofsysteem)
Bobine (zie Bobine verwijderen in het hoofdstuk Elek-
trisch systeem)
Schakelpedaal (zie Extern schakelmechanisme in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Motor tandwiel (zie Verwijderen motortandwiel in het
hoofdstuk Eindaandrijving)
Kickstartpedaal (zie Kickstartpedaal verwijderen in het
hoofdstuk Krukas/transmissie)
Onderste uiteinde koppelingskabel (zie Koppelingskabel
verwijderen in het hoofdstuk Koppeling)
Bevestigingsbout rempedaal (zie Rempedaal verwijde-
ren in het hoofdstuk Remmen)

• Losmaken:
Kabelstekker magneet [A]
Kabelstekker neutraalschakelaar [B]

• Verwijder de koelvloeistofslang en koelvloeistofleiding
van de motor.

• Verwijder aan weerszijden de volgende onderdelen.
Bouten [A] bovenste motorsteun
Bouten en moeren [B] bovenste motorophanging
Bovenste motorsteunen [C]
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•Verwijderen:
Bouten en moeren [A] middelste motorsteun
Bout en moer [B] middelste motorophanging
Middelste motorsteunen [C] (beide zijden)
Bout en moer [D] onderste motorophanging

•Verwijder de scharnieras [A] van de achterbrug.
○Trek de scharnieras van de achterbrug er vanaf de rech-

terzijde half uit om de motor los te maken.

• Verwijder de motor uit het voertuig aan de linkerzijde.
○Maak eerst het achterste deel van de motor los van de

achterbrug en verplaats dan de motor naar links.
○Zet daarna de boven- en onderzijde van de motor in de

horizontale stand om de motor te verwijderen.

Motor inbouwen
•Bouw de motor in.
○Steek eerst het onderste deel van de motor er vanaf de

linkerzijde in en zet de motor dan rechtop.
○Bevestig daarna het achterste deel van de motor aan de

achterbrug.

• Plaats de scharnieras van de achterbrug.

•Monteer alle motorsteunen, bouten en moeren voorlopig.
○Plaats de volgende bouten vanaf de linkerzijde.

Bout [A] middelste motorophanging
Bouten [B] middelste motorsteun
Bout [C] onderste motorophanging
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•Aanhalen:

Moment - Moer [A] scharnieras achterbrug: 98 Nm (10
kgf·m)

•Haal de bout [B] van de onderste motorophanging aan.

Moment - Bevestigingsmoer onderste motorsteun:
49 Nm (5,0 kgf·m)

•Haal de andere bouten [C] van de motorophanging aan.

Moment - Bevestigingsmoer middelste motorsteun:
49 Nm (5,0 kgf·m)

Bouten bovenste motorophanging: 49 Nm
(5,0 kgf·m)

•Haal de bouten [D] van de motorsteun aan.

Moment - Moeren middelste motorsteun: 29 Nm (3,0
kgf·m)

Bouten bovenste motorsteun: 29 Nm (3,0
kgf·m)

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

• Leid de kabels, slangen en bedrading zoals aangegeven
in het gedeelte Ligging van kabels, bedrading en slangen
in de Appendix.

• Vullen:
Motorolie (zie Motorolie verversen in het hoofdstuk Pe-
riodiek onderhoud)
Koelvloeistof (zie Koelvloeistof bijvullen in het hoofdstuk
Koelsysteem)

• Afstellen:
Gaskabel (zie Vrije slag gashendel afstellen in het hoofd-
stuk Periodiek onderhoud)
Koppelingskabel (zie Koppeling afstellen in het hoofd-
stuk Periodiek onderhoud)
Ketting (zie het afstellen van de spanning van de ketting
in het hoofdstuk over periodiek onderhoud)
Stationair draaien (zie Stationair toerental afstellen in het
hoofdstuk Periodiek onderhoud)

• Controleer de werking van de remmen.

WAARSCHUWING
Pomp eerst voordat u met de motorfiets gaat rij-
den met het rempedaal tot de remblokken tegen de
schijf aanliggen. De rem zal niet werk en bij de eer-
ste keer remmen met het pedaal als dit niet wordt
gedaan.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Carterbouten 9,8 1,0 S

2 Borgbouten carterlager 15 1,5 L

3 Oliesproeier zuiger 2,9 0,30

4 Schroeven membraanklep 7,0 0,71

5 Bout schakeltrommelnok 24 2,4 L

6 Ontluchtingsnippel 15 1,5 L

EO: Motorolie aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

LG: Breng vloeibare pakking aan.
R: Vervangingsonderdelen
S: De aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Moer schakelstandhefboom 8,8 0,90

2 Schroef borgplaatje 15 1,5 L

3 Bout borgplaatje 9,8 1,0 L

4 Bout geleider borgvertanding kickstarter 8,8 0,90 L

5 Bevestigingsbout kickstartpedaal 25 2,5 L

6 Bout schakelpedaal 9,8 1,0

G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
M: Breng een molybdeensulfide smeermiddel aan.

MO: Molybdeendisulfide olieoplossing aanbrengen.
(Een mengsel van motorolie en molybdeendisulfidevet in verhouding 10 : 1)

R: Vervangingsonderdelen
St: Borg de bevestigingen om losraken te voorkomen.
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Item Standaard Onderhoudslimiet

Krukas, drijfstang

Drijfstangvoet:

Radiale speling 0,002 – 0,014 mm 0,06 mm

Zijwaartse speling 0,25 – 0,35 mm 0,6 mm

Krukas maximale speling TLI 0,03 mm of minder TLI 0,08 mm

Transmissie

Schakelvork klauwdikte 4,9 – 5,0 mm 4,8 mm

Breedte groef schakelvork 5,05 – 5,15 mm 5,3 mm

Schakelvorkgeleiderpendiameter 5,9 – 6,0 mm 5,8 mm

Groefbreedte schakeltrommel 6,05 – 6,20 mm 6,3 mm
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Lagertrekker:
57001-135

Buitenborgveertangen:
57001-144

Cartertrekker:
57001-1098

Lagermontageset:
57001-1129

Krukasspanmal:
57001-1174

Cartertrekker:
57001-1362

Tandwielhouder, m2,0:
57001-1557

Kawasaki-lijm (vloeibare pakking - grijs):
92104-1063
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Carter demonteren
•Verwijder de motor uit het frame (zie Motor verwijderen in

het hoofdstuk Motor verwijderen/aanbrengen)

• Plaats de motor op een schoon oppervlak om de onder-
delen te verwijderen.

• Verwijderen:
Kleppendeksel (zie Kleppendeksel verwijderen in het
hoofdstuk Bovenzijde motor)
Nokkenaskettingspanner (zie Nokkenaskettingspanner
verwijderen in het hoofdstuk Bovenzijde motor)
Cilinderkop (zie Cilinderkop verwijderen in het hoofdstuk
Bovenzijde van de motor)
Zuiger (zie Zuiger verwijderen in het hoofdstuk Boven-
zijde van de motor)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)
Primair tandwiel (zie Primair tandwiel verwijderen)
Tussentandwiel oliepomp (zie Oliepomp verwijderen in
het hoofdstuk Motorsmeersysteem)
Oliepompen (zie Oliepomp verwijderen in het hoofdstuk
Motorsmeersysteem)
Kickstarter (zie Kickstarter verwijderen)
Tussentandwiel kickstarter
Extern schakelmechanisme (zie Extern schakelmecha-
nisme verwijderen)
Vliegwielmagneet (zie Vliegwielmagneet verwijderen in
het hoofdstuk Elektrisch systeem)

• Schuif de klem [A] opzij en verwijder de ontluchtingsslang
[B].

• Verwijderen:
Neutraalschakelaar [A]
Carterbouten [B]
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•Plaats de spanmal [A] tussen de krukwangen.

Speciaal gereedschap -
Krukasspanmal: 57001-1174

•Zet de cartertrekker [A] op de linker carterhelft.
○Pas de tussenruimte aan met behulp van geschikte kra-

gen of moeren [B].
○Gebruik de adapter (57001-136) van de bevestigde car-

tertrekker (57001-1098).

Speciaal gereedschap -
Cartertrekker: 57001-1362 en 57001-1098

•Haal de middelste bout van de cartertrekker aan om car-
terhelften te scheiden.
○Het voorste en achterste deel van het carter moet even-

wijdig uit elkaar worden getrokken.

• Verwijderen:
Oliescherm [A]

• Verwijderen:
Schakelstangen [A]
Schakelvorken [B]
Schakeltrommel [C]
Transmissieas en tandwielen [D]
Krukas [E] (zie Krukas verwijderen)

VOORZICHTIG

Verwijder de lagers en oliekeerringen uitsluitend als
dit noodzakelijk is. Het verwijderen kan leiden tot
beschadiging.
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•Verwijder de membraanklep [A] uit de linker carterhelft.
○Draai de schroeven [B] los en verwijder de geleider [C].

Carterunit

VOORZICHTIG

De rechter en linker carterhelft zijn in de fabriek be-
werkt in gemonteerde staat en moeten dus als set
worden vervangen als dit nodig is.

•Verwijder de oude pakking van de pasvlakken van de car-
terhelften en reinig deze met een oplosmiddel met een
hoog ontvlammingspunt.

• Blaas de oliekanalen in de carterhelften schoon met be-
hulp van perslucht.

WAARSCHUWING
Maak de motoronderdelen in een goed geventi-
leerde ruimte schoon en let erop dat er geen vonken
of vlammen in de buurt van het werkgebied zijn;
ook geen apparatuur met waarschuwingslampjes.
Gebruik geen benzine of een oplosmiddel met
een laag ontvlammingspunt voor het reinigen van
de onderdelen. Brand of een ontploffing kan het
gevolg zijn.

•Vervang alle verwijderde oliekeerringen door nieuwe.

• Pers de nieuwe oliekeerringen erin met behulp van een
pers en een lagerstempel.
○Breng de rechter oliekeerring [A] van het carter aan vanaf

de rechterzijde van de motor.
○Het afdichtvlak [B] ligt gelijk met het cartervlak [C].
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○Breng de linker oliekeerringen van het carter aan vanaf
de linkerzijde van de motor.
○Het afdichtvlak [A] ligt gelijk met het cartervlak [B].

Metaalkant [C]
1,0 –1,5 mm [D] (tussen het buitenvlak van de oliekeer-
ring en het cartervlak)
Oliekeerring [E] uitgaande as
Oliekeerring [F] schakelas

•Ondersteun de rand van het krukaslagergat met een ge-
schikte steun [A].

• Breng met een pers en de lagerstempelset [C] een nieuw
lager [B] aan tot aan de aanslag.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

VOORZICHTIG

Ondersteun de rand van het krukaslagergat bij het
monteren van het lager, anders kan het carter be-
schadigd raken.

•Pers het nieuwe lager van de aandrijfas en het nieuwe
lager [A] van de schakeltrommel in de rechter carterhelft.
○De afgedichte zijde [B] van het lager van de schakeltrom-

mel is naar de rechter motorzijde gericht.
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•Pers het nieuwe naaldlager [A] van de schakeltrommel er
met behulp van een pers en een lagerstempelset zo in dat
het lagervlak [B] gelijk ligt [C] met het vlak van de linker
carterhelft [D].

• Pers het nieuwe lager [A] van de uitgaande as en het lager
[B] van de aandrijfas zodanig in de linker carterhelft dat
de zijde [C] met de uitsparing naar de rechter motorzijde
is gericht.
Afgedichte zijde [D]

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de borg-
bouten [A].

•Monteer de lagerhouders.
○De rechter lagerhouders [B] van het carter zijn groter dan

de linker.

Moment - Borgbouten carterlager: 15 Nm (1,5 kgf·m)

•Breng de oliesproeier [C] van de zuiger aan.

Moment - Oliesproeier zuiger: 2,9 Nm (0,30 kgf·m)
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•Breng de membraanklep [A] en de geleider [B] aan zoals
afgebeeld.

Moment - Schroeven [C] membraanklep: 7,0 Nm (0,71
kgf·m)

•Breng motorolie aan op de tandwielen, lagers, schakel-
vorken en schakeltrommel van de transmissie en op het
krukaslager.

• Aanbrengen:
Krukas (zie Krukas aanbrengen)
Transmissieas aanbrengen (zie Transmissieas aan-
brengen)

• Breng de oliezeef [A] zo aan dat de kortste pijp omhoog
wijst.

• Plaats de krukasspanmal [B] terwijl de drijfstang in het
ODP staat.

•Controleer visueel of de paspennen [C] zich op hun plaats
bevinden in de pasvlakken van de carterhelften.

Speciaal gereedschap -
Krukasspanmal: 57001-1174

•Breng vloeibare pakking aan op het pasvlak [A] van de
linker carterhelft.

Afdichtmiddel -
Kawasaki-lijm (vloeibare pakking - grijs): 92104

-1063

OPMERKING
○Voltooi het werk binnen 20 minuten nadat de vloeibare

pakking is aangebracht.
○Monteer daarom het carter en zet de bouten vast direct

nadat u de vloeibare pakking hebt aangebracht.

•Monteer de carterhelften zodanig dat de pasvlakken
evenwijdig blijven.

OPMERKING
○Pers het achterste deel [A] van het carter erop en tik op

het gebied rondom de krukas met een kunststof hamer
[B].
○Controleer voortdurend de uitlijning van de carterhelften

en de positie van de transmissieassen en schakeltrom-
mel.

•Verwijder de krukasspanmal [C].
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•Haal de carterbouten aan; begin met die rondom de
krukas en daarna de buitenste.
○Zet de bout [12] met de klem vast.

Moment - Carterbouten: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

OPMERKING
○Verwijder na het aanhalen van de carterbouten de vloei-

bare pakking die bij het contactvlak naar buiten is ge-
komen, vooral rondom het vlak.

•Wees er zeker van dat de krukas, de aandrijfas en de
uitgaande as soepel draaien (in de neutrale stand).
Als de krukas niet wil draaien, is deze mogelijk niet ge-
centreerd; tik op het montagedeel van de motor met een
kunststof hamer om de krukas opnieuw te positioneren.
Als deze niet loskomt, haal het carter dan nogmaals uit
elkaar en zoek de oorzaak.

• Breng de schakelstandhefboom en de schakeltrommel-
nok aan (zie Extern schakelmechanisme aanbrengen).

• Controleer of de transmissie van 1e naar 5e en van 5e
naar 1e soepel schakelt wanneer u de uitgaande as rond-
draait.

• Zet de schakeltrommel in neutraal.

• Breng de andere verwijderde onderdelen aan.
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Verwijderen van de krukas
•Demonteer het carter (zie Carter demonteren).

• Verwijder de transmissieas (zie Transmissieas verwijde-
ren).

• Verwijder met behulp van de handpers [A] de krukas [B]
uit de rechter carterhelft [C].

Als het lager op de krukas blijft vastzitten wanneer het
carter wordt gescheiden of de krukas uit de rechter car-
terhelft wordt verwijderd, verwijder dan de lagers van de
krukas met een lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekker [A]: 57001-135

Krukas aanbrengen
•Breng hogetemperatuurvet aan op de buitenzijde van de

krukaslagers en pers met de lagerstempelset [A] en een
pers het lager tot op de bodem van het carter [B]. Gebruik
bij het monteren van het lager een lagerhouder ter onder-
steuning van de rand van het lagergat.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

•Steek de krukasspanmal [A] tussen de krukwangen zoals
afgebeeld om de uitlijning van de krukwangen intact te
houden en pers de krukas in de rechter carterhelft.
○Plaats bij het persen de spanmal in de carteropening zo-

dat deze niet tegen het carter slaat.

Speciaal gereedschap -
Krukasspanmal: 57001-1174

•Breng motorolie aan op het lager van de drijfstangvoet.

Krukas demonteren
Aangezien bij de montage van de krukas hoge toleranties

gelden, kan het demonteren en opnieuw monteren van de
krukas alleen worden uitgevoerd in een werkplaats waarin
de noodzakelijke gereedschappen en uitrusting voorhan-
den zijn.

• Als de krukas moet worden gedemonteerd, verwijder de
krukpen dan met een pers.

Krukas
Aangezien bij de montage van de krukas hoge toleranties

gelden, kan het demonteren en opnieuw monteren van de
krukas alleen worden uitgevoerd in een werkplaats waarin
de noodzakelijke gereedschappen en uitrusting voorhan-
den zijn.
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• Lijn bij de montage van de krukas het oliekanaal in de
rechter krukwang [A] zorgvuldig uit op dat in de krukpen
[B] zoals afgebeeld.

•Monteer de krukas weer volgens de standaardtoleranties
in Specificaties.
○Buiging, torsie drijfstang (zie Buiging drijfstang inspecte-

ren en Torsie drijfstang inspecteren).
○Radiale speling drijfstangvoet (zie Krukas inspecteren).
○Tolerantie bij koude passing tussen krukpen en krukwan-

gen.
0,3 – 0,7 mm [A]
56 mm [B]

○Zijwaartse speling tussen drijfstangvoet en een krukwang
(zie Krukas inspecteren).
○Krukasslingering (zie Krukas inspecteren).

Krukas inspecteren
Radiale speling drijfstangvoet inspecteren

•Plaats de krukas in V-blokken en plaats een meetklok [A]
tegen de drijfstangvoet.

• Duw [B] de drijfstang eerst naar de meetklok toe en duw
dan in tegenovergestelde richting. Het verschil tussen de
twee meetwaarden is de radiale speling.

Radiale speling drijfstangvoet
Standaard: 0,002 mm – 0,014 mm

Onderhoudslimiet: 0,06 mm

Als de radiale speling groter is dan de onderhoudslimiet
moet de krukas ofwel worden vervangen ofwel wor-
den gedemonteerd en moeten krukpen, naaldlager en
drijfstangvoet op slijtage worden gecontroleerd.

Zijwaartse speling drijfstangkop inspecteren

•Meet de zijwaartse speling [A] van de drijfstangvoet.

Drijfstangvoet zijwaartse speling
Standaard: 0,25 – 0,35 mm

Onderhoudslimiet: 0,6 mm

Als de speling groter is dan de limiet, vervang dan de
krukas.
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Slingering krukas inspecteren

•Plaats de krukas in een richtmal voor krukwangen of in
V-blokken, plaats een meetklok zoals afgebeeld en draai
de krukas langzaam rond. Het maximale verschil tussen
de meetwaarden is de krukasslingering.
8 mm [A]

Krukas maximale speling
Standaard: TLI 0,03 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,08 mm

Als de slingering op een bepaald punt groter is dan de on-
derhoudslimiet, vervang de krukas dan door een nieuwe
of lijn de krukas uit zodat de slingering binnen de limiet
valt.

• Corrigeer eerst de onjuiste horizontale uitlijning door met
een kunststof, zacht loden of messing hamer op de uit-
stekende krukwang [A] te slaan zoals afgebeeld.

•Controleer de slingering weer met een meetklok en her-
haal de procedure tot de de slingering binnen de limiet
valt.

• Corrigeer vervolgens de onjuiste verticale uitlijning door
een wig [A] tussen de krukwangen te slaan of door deze
samen te persen in een bankschroef, al naar gelang de
aard van het uitlijnprobleem.

VOORZICHTIG

Sla niet bij punt [B] tegen de krukwang.

Als een onjuiste uitlijning van de krukwangen niet vol-
gens bovenstaande methode kan worden gecorrigeerd,
vervang dan de krukpen of de krukas.

Vastgelopen drijfstangvoet inspecteren
Bij ernstig vastlopen met beschadigde krukwangen tot ge-
volg, moet de krukas worden vervangen.
Bij een minder ernstige beschadiging kan de krukas wor-
den gedemonteerd en de krukpen, het naaldlager en de
drijfstang worden vervangen.



9-18 KRUKAS/TRANSMISSIE
Krukas

Buiging drijfstang inspecteren
•Verwijder de drijfstang.

• Kies een spindel [A] van dezelfde diameter als de
drijfstangvoet en steek de spindel door de drijfstangvoet.

• Kies een spindel [B] van dezelfde diameter als de zuiger-
pen en ten minste 105 mm lang en steek de spindel door
het drijfstangoog.

• Zet de spindel in de drijfstangvoet in een V-blok [C] op
een vlakke plaat.

• Gebruik een hoogtemeetklok met de drijfstang in de verti-
cale stand, om het verschil in de hoogte te meten van de
spindel boven de vlakke plaat over een lengte van 100
mm om de mate van drijfstangbuiging te bepalen.

Drijfstangbuiging
Onderhoudslimiet: TLI 0,2/100 mm

Vervang de drijfstang als de buiging groter is dan de on-
derhoudslimiet.

Torsie drijfstang inspecteren
•Houd de drijfstang horizontaal terwijl de spindel [A] van

de drijfstangvoet zich nog in het V-blok [C] bevindt en
meet de mate waarin de spindel [B] parallel afwijkt van
de vlakplaat over een lengte van 100 mm van de spindel
om de mate van drijfstangtorsie te bepalen.

Drijfstangtorsie
Onderhoudslimiet: TLI 0,2/100 mm

Vervang de drijfstang als de torsie groter is dan de onder-
houdslimiet.
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Transmissie-as verwijderen
•Demonteer de carterhelften (zie Carter demonteren).

• Trek de schakelstangen [A] naar buiten en verwijder de
schakelvorken [B].

• Verwijder de schakeltrommel [C].

• Trek de aandrijfas [D] en uitgaande as [E] er samen uit.

Transmissie-as aanbrengen
•Breng motorolie aan op de volgende onderdelen.

Transmissie-assen
Transmissietandwielen
Kogellagers
Schakeltrommel
Schakelvorken

•Breng de aandrijfas [A] en uitgaande as [B] in de rechter
carterhelft aan terwijl de tandwielen op elkaar aangrijpen.

• Breng de schakelwals aan [A].

• Plaats de schakelvorken [B] van de uitgaande as in de
juiste tandwielgroeven.
○Draai het merkteken “057” op de schakelvorken omhoog.

• Breng de schakelstang [C] voorlopig aan.

• Plaats de geleidepen van de schakelvork in de juiste
schakeltrommelgroeven.

• Breng de schakelstang stevig aan.

• Plaats de schakelvork [A] van de aandrijfas op de juiste
plaats.
○Draai het merkteken “056” op de schakelvork omhoog.

• Breng de schakelstang [B] stevig aan.
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•Breng de oliezeef [A] aan zoals afgebeeld.
Langer leidingstuk [B]
Rechter carterhelft [C]

•Monteer het carter (zie Carter monteren).

Transmissie-as demonteren
•Verwijder de transmissie-assen (zie Transmissie-as ver-

wijderen).

• Verwijder de borgveren, de ringen en dan de tandwielen.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144

OPMERKING
○Gebruik de verwijderde borgveren niet opnieuw.

Transmissie-as monteren
•Breng een ruime hoeveelheid motorolie aan op de trans-

missieas, de tandwielen en de lagers.

• Vervang verwijderde borgveren door nieuwe exemplaren.
○Monteer de borgveren [A] altijd zodanig dat de opening

[B] is uitgelijnd op een spiegroef [C] en monteer de ge-
tande ringen.
○Om de borgveer te monteren zonder beschadiging,

plaatst u de borgveer eerst op de as door deze hiervoor
juist voldoende te vergroten en vervolgens duwt u de
borgveer met een geschikt tandwiel op zijn plaats.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144

•De aandrijfastandwielen zijn herkenbaar aan de grootte:
het tandwiel met de kleinste diameter is voor de 1e ver-
snelling en dat met de grootste diameter is voor de 5e
versnelling. Zorg ervoor dat alle onderdelen in de juiste
volgorde en oriëntering worden teruggeplaatst en dat alle
borgveren en onderlegringen zich goed op hun plaats be-
vinden.

• De tandwielen van de uitgaande as zijn herkenbaar aan
de grootte: het tandwiel met de grootste diameter is voor
de 1e versnelling en dat met de kleinste diameter is voor
de 5e versnelling. Zorg ervoor dat alle onderdelen in de
juiste volgorde en oriëntering worden teruggeplaatst en
dat alle borgveren en onderlegringen zich goed op hun
plaats bevinden.
○Breng de kraag [A] aan met de flens [B] naar het tandwiel

[C] van de 4e versnelling.
Tandwiel 2e (uitgaand) [D]



KRUKAS/TRANSMISSIE 9-21
Transmissie

1. Borgveer (klein)
2. Getande onderlegring
3. Borgveer (groot)
4. Kogellager (linker carterhelft, één zijde

afgedicht)
5. Tandwiel 2e (13T)
6. Naaldlager
7. Tandwiel 4e (20T)
8. Tandwiel 3e (18T)
9. Tandwiel 5e (22T)

10. Aandrijfas (tandwiel 1e, 14T)

11. Kogellager (rechter carterhelft)
12. Uitgaande as
13. Kogellager (linker carterhelft)
14. Kraag
15. Tandwiel 2e (23T)
16. Tandwiel 4e (24T)
17. Tandwiel 3e (26T)
18. Tandwiel 5e (23T)
19. Tandwiel 1e (30T)
20. Kogellager (rechter carterhelft, één zijde afge-

dicht)

•Controleer na montage of elk tandwiel vrij draait of schuift
op de transmissieas zonder vast te lopen.

Buiging schakelvork inspecteren
• Inspecteer de schakelvorken visueel, en vervang elke

vork die gebogen is. Een gebogen vork kan de oorzaak
zijn van moeilijk schakelen of ervoor zorgen dat de
transmissie onder belasting uit de versnelling springt.
90° [A]
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Slijtage schakelvork/tandwielgroef inspecteren
•Meet de dikte [A] van de schakelvorkklauwen [A] en meet

de breedte [B] van de tandwielgroeven (waarin de vork
aangrijpt).

Schakelvork klauwdikte
Standaard: 4,9 – 5,0 mm

Onderhoudslimiet: 4,8 mm

Tandwiel groefbreedte
Standaard: 5,05 – 5,15 mm

Onderhoudslimiet: 5,3 mm

Als de dikte van een schakelvorkklauw minder is dan de
limiet, moet de schakelvork worden vervangen.
Als de slijtage van de tandwielgroef groter is dan de limiet,
moet het tandwiel worden vervangen.

Slijtage schakelvorkgeleidepen/schakeltrommel-
groef inspecteren
•Meet de diameter [A] van elke schakelvorkgeleidepen en

meet de breedte [B] van elke schakeltrommelgroef.

Schakelvorkgeleiderpendiameter
Standaard: 5,9 – 6,0 mm

Onderhoudslimiet: 5,8 mm

Groefbreedte schakeltrommel
Standaard: 6,05 – 6,20 mm

Onderhoudslimiet: 6,3 mm

Als de geleiderpen op een schakelvork minder is dan de
limiet, moet de vork worden vervangen.
Als de slijtage van een schakeltrommelgroef groter is dan
de limiet, moet de schakeltrommel worden vervangen.

Tandwielen op beschadiging controleren
• Inspecteer de tandwielklauwen [A] en tandwielklauwga-

ten [B] visueel.
Vervang alle beschadigde tandwielen of tandwielen met
excessief versleten klauwen of klauwgaten.

• Inspecteer de tanden [C] van de transmissietandwielen
visueel.
Repareer licht beschadigde tandwieltanden met een
oliesteen. Het tandwiel moet worden vervangen als de
tanden erg beschadigd zijn.
Als het tandwiel gerepareerd of vervangen is, moet ook
het aandrijftandwiel worden gecontroleerd en zo nodig
worden gerepareerd of vervangen.
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Lagers vervangen

VOORZICHTIG

Verwijder de kogellagers alleen als het echt nodig
is. Het verwijderen kan leiden tot beschadiging.

•Verwijder de buitenste loopring van het kogellager en/of
naaldlager met een pers of een geschikte lagertrekker.

OPMERKING
○Als de bovenvermelde gereedschappen niet voorhan-

den zijn, kunnen goede resultaten worden behaalt door
de behuizing maximaal tot 93 °C te verwarmen en de
lagers erin of eruit te tikken.

VOORZICHTIG

Verwarm de behuizing niet met een brander. Hier-
door kan de behuizing kromtrekken. Dompel de be-
huizing in olie en verwarm de olie.

•Monteer het nieuwe lager met een pers en de lagerstem-
pelset [A] tot de buitenste loopring ervan tegen de bodem
van het huis ligt.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

Lager inspecteren

VOORZICHTIG

Verwijder de lagers niet om ze te inspecteren. Het
verwijderen kan leiden tot beschadiging.

• Inspecteer 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 ont-

vlammingspunt, droog het (draai het lager niet terwijl het
droog is), en olie 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.
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•Controleer het naaldlager.
○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
Vervang de oliekeerringen indien de lippen zijn vervormd,
verkleurd (dit geeft aan dat het rubber is aangetast), ver-
hard of anderszins zijn beschadigd.
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Primair tandwiel verwijderen
•Verwijderen:

Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)

• Breng het koppelingshuis [A], de koppelingsnaaf [B] en
de koppelingsnaafmoer [C] voorlopig aan.

•Houd het primaire tandwiel [D] tegen met de tandwielhou-
der [E] zoals afgebeeld.
○Trek wat aan het koppelingshuis zodat de tandwielhouder

kan worden geplaatst.

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder, m2,0: 57001-1557

•Verwijder de moer [F] van het primaire tandwiel, de ring
en het primaire tandwiel zelf.
○Het primaire tandwiel heeft linkse schroefdraad.

• Verwijder het koppelingshuis.

Primair tandwiel aanbrengen
•Breng vet aan op de lip [A] van de oliekeerring.

• Vervang de moer [B] van het primaire tandwiel door een
nieuw exemplaar.

• Aanbrengen:
Primair tandwiel [C]
Onderlegring [D]
Moer primair tandwiel

○Het primaire tandwiel heeft linkse schroefdraad.

• Breng het koppelingshuis [A], de koppelingsnaaf [B] en
de koppelingsnaafmoer [C] voorlopig aan.

•Houd het primaire tandwiel [D] tegen met de tandwielhou-
der [E] zoals afgebeeld.
○Trek wat aan het koppelingshuis zodat de tandwielhouder

kan worden geplaatst.

• Aanhalen:

Moment - Moer [F] primair tandwiel: 98 Nm (10 kgf·m)

Speciaal gereedschap -
Tandwielhouder, m20: 57001-1557

•Verwijder het koppelingshuis.
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Extern schakelmechanisme verwijderen
•Verwijderen:

Bout [A] schakelpedaal
Schakelpedaal [B]

• Verwijderen:
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)

• Trek de schakelas [A] naar buiten en verwijder de ring.

• Verwijderen:
Bout [A] borgplaatje
Schroef [B] borgplaatje
Borgplaatje [C]
Schakelpal [D]

• Verwijder de bout [A] en de schakeltrommelnok [B].

• Verwijder de moer [C] en verwijder de schakelstandhef-
boom [D].

Extern schakelmechanisme aanbrengen
•Plaats het veeruiteinde in het gat [A] zoals afgebeeld.

• Aanbrengen:
Kraag [B]
Schakelstandhefboom [C]
Onderlegring [D]

• Aanhalen:

Moment - Moer schakelstandhefboom: 8,8 Nm (0,90
kgf·m)
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•Houd de schakelstandhefboom [A] tegen met het ge-
schikte gereedschap [B] en monteer de schakeltrommel-
nok [C].
○Breng een niet-permanent borgmiddel op de bout van de

schakeltrommelnok aan.
○Plaats de groef [D] op de pen [E].

Moment - Bout schakeltrommelnok: 24 Nm (2,4
kgf·m)

•Lijn de rol van de schakelstandhefboom uit op de opening
in de schakeltrommelnok.

• Stel de schakelpal op zoals afgebeeld.
Schakelpal [A]
Pallen [B]
Pennen [C]
Veren [D]

•Monteer de schakelpal [A] en het borgplaatje [B] als één
geheel.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef
[C] en de bout [D] van het borgplaatje.

• Aanhalen:

Moment - Schroef borgplaatje: 15 Nm (1,5 kgf·m)
Bout borgplaatje: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

○Haal de schroef eerst aan.
○Vergeet niet de kraag [E] aan te brengen.

• Breng voor het monteren van de schakelas vet aan op de
lippen van de oliekeerring en de spieën van de schakelas.

• Plaats de schakelas [A].
○Vergeet niet de ring [B] van de schakelas aan te brengen.

• Aanbrengen:
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)

• Breng het schakelpedaal aan.
○Lijn de spleet [A] uit op het ingeslagen merkteken [B].

• Aanhalen:

Moment - Bout schakelpedaal [C]: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)
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Extern schakelmechanisme inspecteren
•Controleer de schakelas [A] op verbuiging of beschadi-

ging van de spieën.
Als de as gebogen is, richt of vervang deze dan. Als de
spieën beschadigd zijn, vervang dan de schakelas.

• Controleer de terugtrekveren [B] op barsten of vervor-
ming.
Als de veer beschadigd is, moet deze worden vervangen.

• Controleer de schakelhendel [C] op vervorming.
Als de schakelhendel beschadigd is, moet de schakelas
worden vervangen.

• Controleer de schakelpal op beschadiging.
Als de schakelpal [A], pallen [B], pennen [C] of veren [D]
zijn beschadigd, moeten ze worden vervangen.

• Controleer de schakelstandhefboom [A] en de veren [B]
ervan op barsten of vervorming.
Als de hefboom of veer beschadigd is, vervang deze dan.

• Inspecteer de schakeltrommelnok [A] visueel.
Als deze erg versleten is of schade vertoont, vervang
deze dan.
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Kickstartpedaal verwijderen
•Verwijderen:

Bevestigingsbout [A]
Kickstartpedaal [B]

Kickstartpedaal aanbrengen
•Breng het kickstartpedaal [A] aan onder de afgebeelde

hoek.
Hoek kickstartpedaal [A]
Onderste vlak [B] hoofdframe
19,4 ±6,5 mm [C]

•Breng een niet-permanent borgmiddel op de bevesti-
gingsbout aan.

•Haal de bevestigingsbout aan.

Moment - Bevestigingsbout kickstartpedaal: 25 Nm
(2,5 kgf·m)

Kickstartpedaal demonteren
•Verwijder het kickstartpedaal.

• Verwijderen:
Plugschroef [A]
Veer [B]
Stalen kogel [C]
Blokkeerschroef [D]
Oliekeerring [E]

Kickstartpedaal monteren
•Breng vet aan op de stalen kogel, de lip van de oliekeer-

ring, de veer en het schuifgedeelte van het pedaal.

• Borg het geheel met een drevel na het aanhalen van de
schroeven.

Kickstartas verwijderen
•Verwijderen:

Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel verwijde-
ren in het hoofdstuk Koppeling)
Koppeling (zie Koppeling verwijderen in het hoofdstuk
Koppeling)

• Trek het veeruiteinde [A] uit het gat.

• Draai de kickstartas linksom [B] en trek de kickstarter [C]
eruit.
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•Verwijder de bouten [A] en verwijder de geleider [B] van
de borgvertanding.

Kickstartas aanbrengen
•Breng een niet-permanent borgmiddel op de bout van de

geleider van de borgvertanding aan.

• Breng de geleider [A] van de borgvertanding aan.

Moment - Bout [B] geleider borgvertanding: 8,8 Nm
(0,90 kgf·m)

•Breng molybdeendisulfidevet aan op het uiteinde [C] van
de kickstartas.

• Steek de kickstartas in het carter.
○Laat het aanslaggedeelte [D] van de borgvertanding goed

aangrijpen op de geleider.

• Steek het veeruiteinde [E] in het gat [F].

• Aanbrengen:
Koppeling (zie Koppeling installeren in het hoofdstuk
Koppeling)
Rechter motordeksel (zie Rechter motordeksel aanbren-
gen in het hoofdstuk Koppeling)

Kickstarter demonteren/monteren
•De kickstarter bestaat uit de volgende onderdelen.

• Controleer de onderdelen van de kickstarter op beschadi-
ging. Vervang alle beschadigde onderdelen door nieuwe
exemplaren.

A. Kickstarttandwiel E. Borgvertanding

B. Borgveren F. Kickstartas

C. Ringen G. Kickstartveer

D. Veer H. Veergeleider

• Breng molybdeendisulfidevet aan op de binnenkant van
het kickstarttandwiel en de borgvertanding.

• Lijn bij de montage van de borgvertanding [A] op de
kickstartas [B] de ingeslagen merktekens [C] uit op de
borgvertanding en de kickstartas.

• Vervang de verwijderde borgveren door nieuwe exempla-
ren.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Spaaknippels 2,2 0,22

2 Moer vooras 79 8,1

3 Klembouten vooras 20 2,0 AL

4 Moer achteras 110 11

AL: Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om een gelijkmatig aanhaalmoment te
waarborgen.

HG: Hogetemperatuurvet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen

WL: Een zeep- en wateroplossing of rubbervet aanbrengen.
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Wielen (velgen)

Velgmaat:

Voor 21 × 1,60 – – –

Achter 19 × 1,85 – – –

Velgtolerantie:

Axiaal TLI 1,0 mm of minder TLI 2 mm

Radiaal TLI 1,0 mm of minder TLI 2 mm

As slingering/100 mm TLI 0,1 mm TLI 0,2 mm

Banden

Bandenspanning (bij koude
banden):

Voor/achter 100 kPa (1,00 kgf/cm²) – – –

Standaardbanden: Merk/type Maat

Voor
BRIDGESTONE, M403, met
binnenband

80/100-21 51M

(EUR) BRIDGESTONE, M201,
met binnenband

Achter
BRIDGESTONE, M404, met
binnenband

100/90-19 57M

(EUR) BRIDGESTONE, M202,
met binnenband
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Tang borgveer:
57001-143

Velgbeschermer:
57001-1063

Hielbreker:
57001-1072

Lagermontageset:
57001-1129

Krik:
57001-1238

Krikhulpstuk:
57001-1252

Bevestiging krik:
57001-1608
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Wielen (velgen)

Voorwiel verwijderen
•Stabiliseer met de krik onder het frame de motorfiets.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Draai de klembouten [A] van de as aan weerszijden los.

• Draai de asmoer [B] los.

• Breng het voorwiel van de grond met behulp van een in
de handel verkrijgbare krik.

• Trek de as naar buiten en verwijder het wiel.

• Verwijder de kraag [A] met de dop [B] aan weerszijden.

VOORZICHTIG

Leg het wiel niet op de grond, met de schijf naar
beneden. Hierdoor kan de schijf beschadigd of ver-
bogen geraken. Plaats blokken onder het wiel zodat
de schijf de grond niet raakt.

•Plaats een houten wig tussen de remblokken.
○Dit voorkomt dat deze van hun plaats komen, indien de

remhendel per ongeluk wordt ingeknepen.

Installeren voorwiel
•Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de vet-

keerring.

• Breng de doppen en de kragen aan weerszijden op de
naaf aan.
○Plaats het uitsteeksel op de dop in de groef in de kraag.

• Plaats het voorwiel.

• Steek de as [A] er vanaf de rechterzijde in.

• Schroef de klembouten (rechts) [B] van de vooras voor-
lopig vast.

• Aanhalen:

Moment - Moer [C] vooras: 79 Nm (8,1 kgf·m)
Klembouten (links) [D] vooras: 20 Nm (2,0

kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

•Draai de klembouten (rechts) van de vooras los.

• Verwijder de krik.
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•Pomp met de voorvork 4 of 5 maal omhoog en omlaag [A]
om de beide vorkstanden uit te lijnen.

OPMERKING
○Plaats een blok [B] voor het wiel om het wiel te blokke-

ren.
○Gebruik de voorrem niet.

•Aanhalen:

Moment - Klembouten (rechts) vooras: 20 Nm (2,0
kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

•Controleer of de voorrem een goede remkracht levert en
niet aanloopt.

WAARSCHUWING
Rijd niet met de motorfiets tot een volle remslag
wordt bereikt door pompend te remmen tot de rem-
blokken tegen de remschijven liggen. De remmen
werken de eerste keer niet wanneer dit wordt nage-
laten.

Achterwiel verwijderen
•Til met de krik onder het frame het achterwiel van de

grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Verwijder de splitpen [A] en de moer van de achteras [B].

• Trek de as [C] eruit en verwijder aan weerszijden de ket-
tingspanner [D].

•Haal de ketting van het achterste kettingwiel af.
○Hang de ketting aan de achterbrug op.

• Verwijder het achterwiel.

• Verwijder de kraag [A] met de dop [B] aan weerszijden.

VOORZICHTIG

Leg het wiel niet op de grond, met de schijf naar
beneden. Hierdoor kan de schijf beschadigd of ver-
bogen geraken. Plaats blokken onder het wiel zodat
de schijf de grond niet raakt.

•Plaats een houten wig tussen de remblokken.
○Dit voorkomt dat deze van hun plaats komen, indien het

rempedaal per ongeluk wordt ingetrapt.
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Installeren achterwiel
•Plaats de groef [A] van de remklauwhouder over de ach-

terbrugrib [B].

• Breng hoge temperatuurvet aan op de lippen van de vet-
keerring.

• Breng de dop en de kraag [A] aan beide zijden aan.
○Plaats het uitsteeksel op de dop in de groef in de kraag.

• Plaats het achterwiel.

• Leg de ketting op het achterste tandwiel.

•Monteer de kettingspanners op de achterbrug.

• Steek de as er vanaf de linkerzijde in en haal de asmoer
aan.

Moment - Moer achteras: 110 Nm (11 kgf·m)

•Plaats een nieuwe splitpen [A].

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.

•Plooi de splitpen [A] over de moer.

WAARSCHUWING
Als de asmoer niet stevig wordt aangetrokken of
de splitpen niet wordt geplaatst, kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan.
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•Stel het doorhangen van de ketting af (Zie Inspecteren
doorhangen ketting in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).

•Controleer of de achterrem een goede remkracht levert
en niet aanloopt.

WAARSCHUWING
Rijd niet met de motor tot een volledige rempedaal-
slag wordt bereikt door met het rempedaal te pom-
pen tot de remblokken tot tegen de schijf komen.
De rem zal niet werken bij de eerste keer remmen
met het pedaal als dit niet wordt gedaan.

Wielen inspecteren
•Zie Wiellager inspecteren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Vastzitten spaken inspecteren
•Zie Vastzitten spaken inspecteren in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

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 in V-blokken, 100 mm [A] uit elkaar, en plaats
een meetklok [B] op de as op een punt 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 limiet, vervang dan de
as.

As slingering/100 mm
Standaard: TLI 0,1 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,2 mm
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Luchtdruk inspecteren/afstellen
• Zie Bandenspanning inspecteren/afstellen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.

Verwijderen banden

VOORZICHTIG

Leg het wiel niet op de grond, met de schijf naar
beneden. Hierdoor kan de schijf beschadigd of ver-
bogen geraken. Plaats blokken onder het wiel zodat
de schijf de grond niet raakt.

•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 het ventieldopje [B].

• Verwijder de ventielkern [A] en laat de lucht ontsnappen.

• Verwijder de moer [B] van het ventiel.
○Let er bij het omgaan met de velg op dat de velgflenzen

niet beschadigd raken.

• Draai de moer [A] van de velgrandbeschermer los.

• 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.

VOORZICHTIG

Nooit smeren met motorolie of petroleumdistillaten
omdat deze de band aantasten.
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•Gebruik de hielbreker [A] om de bandhiel aan weerskan-
ten van de velg los te drukken.

Speciaal gereedschap -
Hielbreker: 57001-1072

•Ga op de band staan tegenover het ventiel en wrik de
band van de velg af met de bandenlichter [A].
○Bescherm de velg met velgbeschermers [B].

Speciaal gereedschap -
Velgbeschermer: 57001-1063
Hielbreker: 57001-1072

VOORZICHTIG

Steek de bandenlichters er niet te diep in anders
raakt de binnenband beschadigd.

•Verwijder de velgrandbeschermer en de binnenband
wanneer er één zijde van de band is afgewrikt.

•Wrik de band van de velg.

Installeren banden

OPMERKING
○De banden moeten worden gemonteerd met het

ID-serienr. [A] aan de linkerzijde.

• Inspecteer de velg en de band, en vervang ze indien ver-
eist.

•Monteer de binnenband op de velg.

• Breng zeepwater of rubbervet aan op de velgranden en
bandhielen.
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• Lijn het ventiel [A] uit op de markering [B] voor de wielba-
lans (krijtmerkteken aangebracht tijdens verwijderen; zie
Banden verwijderen).
○De nieuwe band heeft geen merkteken.

• Steek het ventiel door de velg en schroef de moer er los-
jes op.

• Bevestig de velgbeschermers en monteer de bandhiel
met de bandenlichters.

VOORZICHTIG

Gebruik de bandenlichters altijd in combinatie met
de velgbeschermers om schade aan de velgen te
voorkomen.

•Wrik één zijde van de band terug op de velg. Plaats de
velgrandbeschermer in de band.

•Wrik de andere zijde van de band op de velg; begin te-
genover het ventiel.

VOORZICHTIG

Steek de bandenlichters er niet te diep in anders
raakt de binnenband beschadigd.

•Breng de bandhiel aan de andere kant op dezelfde manier
op de velg aan.

• Controleer of de binnenband niet tussen de band en de
velg steekt.

• Draai de moer [A] van de velgrandbeschermer en de moer
[B] van het ventiel vast.

• Breng de band op de juiste bandenspanning.

•Monteer het ventieldopje [C].
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Naaflager verwijderen
•Verwijder het wiel (zie Voor-/achterwiel verwijderen).

VOORZICHTIG

Leg het wiel niet op de grond, met de schijf naar
beneden. Hierdoor kan de schijf beschadigd of ver-
bogen geraken. Plaats blokken onder het wiel zodat
de schijf de grond niet raakt.

•Verwijderen:
Oliekeerringen
Borgveer (alleen achterwiel)

Speciaal gereedschap -
Tang borgveer: 57001-143

•Verwijder het naaflager door gelijkmatig langs het vlak
van de binnenste lagerloopring te tikken zoals afgebeeld.
[A] Staaf
[B] Afstandskraag
[C] Naaflager

Naaflager aanbrengen
•Blaas vuil en vreemde deeltjes met perslucht de naaf uit.

• Vervang de lagers [A] door nieuwe en breng vet aan op
het buitenvlak van het lagers.

•Monteer de lagers met behulp van de lagerstempelset [B]
met de gemarkeerde of afgedekte zijde naar buiten.
○Druk de lagers naar binnen tot deze de bodem raken.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

•Vervang de oliekeerringen door nieuwe exemplaren.

• Vervang de borgveer door een nieuw exemplaar (alleen
achterwiel).

• Pers de oliekeerringen [A] erin, zodat het afdichtvlak gelijk
ligt [B] met het uiteinde van het gat.

Speciaal gereedschap -
Lagerset [C]: 57001-1129

•Breng hogetemperatuurvet aan op de lippen van de olie-
keerring.
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Naaflager inspecteren

OPMERKING
○Het is niet nodig om een lager te verwijderen om het te

inspecteren. Indien er lagers worden verwijderd, moe-
ten ze worden vervangen door nieuwe exemplaren.

•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 lagerkeerring [B] op druppels of lekken.
Indien de afdichting druppelt of lekt, het lager vervangen.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Moeren achtertandwiel 34 3,5

2 Bouten afdekking motorkettingwiel 4,9 0,50

G: Vet aanbrengen.
HO: Heavy-duty-olie gebruiken.

L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Ketting
Doorhangen van de ketting 52 – 58 mm – – –

Lengte ketting met 20
schakels

317,5 – 318,2 mm 323 mm

Standaardketting:

Merk: DAIDO – – –

Type: DID 520DMA2 – – –

Schakel: 112 schakels – – –

Kettingwiel
Vervorming achterste tandwiel TLI 0,4 mm of minder TLI 0,5 mm
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Speciaal gereedschap

Buitenborgveertangen:
57001-144
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Ketting

Inspecteren doorhangen ketting
• Zie Inspecteren doorhangen kettinggeleiding in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Afregelen doorhangen ketting
• Zie Afregelen doorhangen ketting in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Wieluitlijning controleren
•Controleer of de inkeping [A] van de kettingspanner [B]

tegenover hetzelfde merkteken [C] op de achterbrug staat
als aan de andere kant.

WAARSCHUWING
Een onjuiste uitlijning van het wiel heeft abnormale
slijtage tot gevolg en kan leiden tot gevaarlijke situ-
aties.

Wieluitlijning afstellen
•Dit is dezelfde procedure als die voor het afregelen van

het doorhangen van de ketting (zie Afregelen doorhangen
ketting in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

Inspecteren slijtage ketting
• Zie Inspecteren slijtage ketting in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Smering ketting
• Zie Smering ketting in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Verwijderen ketting
•Verwijder de veerklem [A] van de hoofdschakel met een

tang.

• Verwijder de ketting.

Installeren ketting
•Bevestig de ketting op de kettingwielen zoals afgebeeld.

•Monteer de hoofdschakel [A] vanaf wielzijde.

•Monteer het schakelplaatje [B] met het merkteken naar
buiten gericht.
Veerklem [C]
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•Monteer de veerklem [A] zodanig dat het gesloten einde
[B] van de “U” in de draairichting [C] van de ketting wijst.

• Stel het doorhangen van de ketting af (Zie Afregelen door-
hangen ketting in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Verwijderen tandwiel motor
•Verwijderen:

Bouten afdekking motortandwiel [A]
Afdekking motortandwiel [B]
Kettinggeleider [C]

• Verwijder de borgveer [A] en trek het motorkettingwiel [B]
er tegelijk met de ketting af.
○Als de borgveer moeilijk te verwijderen is, gebruik dan

een dunne schroevendraaier [C] zoals afgebeeld.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen [D]: 57001-144

•Verwijder het motorkettingwiel uit de ketting.

• Verwijder de kraag en O-ringen van de uitgaande as.

Installeren motortandwiel
•Vervang de O-ringen [A] door nieuwe en breng er vet op

aan.

•Monteer de O-ringen en de kraag [B].
○Keer de inkeping [C] naar binnen.

• Leg de ketting [A] op het motorkettingwiel.
○Keer de flens [B] naar binnen.

• Breng het motorkettingwiel op de uitgaande as aan.

• Vervang de borgveer door een nieuw exemplaar.

• Plaats de borgveer [A] in de groef in de uitgaande as.
○Druk tegen het kettingwiel om de borgveer stevig aan te

brengen.

Speciaal gereedschap -
Buitenborgveertangen: 57001-144

• Leid de kabel [B] van de neutraalschakelaar zoals afge-
beeld.

• Breng de kettinggeleider en de afdekking van het ketting-
wiel aan.

Moment - Bouten afdekking motorkettingwiel: 4,9 Nm
(0,50 kgf·m)
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Tandwielen

Verwijderen achterste tandwiel
•Verwijder het achterwiel (zie Verwijderen achterwiel in het

hoofdstuk Wielen/Banden).

VOORZICHTIG

Leg het wiel niet op de grond, met de schijf naar
beneden. Hierdoor kan de schijf beschadigd of ver-
bogen geraken. Plaats blokken onder het wiel zodat
de schijf de grond niet raakt.

•Draai de bouten [A] van het achterste kettingwiel los en
verwijder het achterste kettingwiel [B].

Installeren achterste tandwiel
•Breng het achterste kettingwiel [A] zo aan dat de zijde met

de markering [B] naar buiten wijst.

• Plaats de bouten van het achterste kettingwiel en haal de
moeren aan.

Moment - Moeren achterste tandwiel: 34 Nm (3,5
kgf·m)

Inspecteren slijtage tandwiel
•Zie Inspecteren slijtage tandwiel in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Vervorming (slingering) achterste kettingwiel
inspecteren
•Zie Vervorming (slingering) achterste kettingwiel inspec-

teren in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Klembouten hoofdremcilinder, voor 8,8 0,90 S

2 Banjobouten remslang 25 2,5

3 Remblokpen 17 1,7

4 Ontluchtingsnippel remklauw 7,8 0,80

5 Bevestigingsbouten remklauw, voor 25 2,5

6 Bevestigingsbouten remschijf, voor 10 1,0 L

7 Borgmoer scharnierpunt remhendel 5,9 0,60

8 Scharnierbout remhendel 5,9 0,60 Si

9 Schroeven dop remreservoir 1,5 0,15

B: Remvloeistof aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
S: De aangegeven aanhaalvolgorde aanhouden.
Si: Siliconenvet aanbrengen, bijv. PBC-vet.
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Banjobouten remslang 25 2,5

2 Bevestigingsbouten hoofdremcilinder, achter 10 1,0

3 Borgmoer drukstang hoofdremcilinder, achter 17 1,7

4 Ontluchtingsnippel remklauw 7,8 0,80

5 Remblokpen 17 1,7

6 Plug pen remblok, achter 2,5 0,25

7 Pen remklauwhouder 27 2,8 Si

8 Bevestigingsbout rempedaal 25 2,5 L, G

9 Bevestigingsbouten remschijf, achter 23 2,3 L

10 Bouten dop remreservoir 1,5 0,15

B: Remvloeistof aanbrengen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
Si: Siliconenvet aanbrengen, bijv. PBC-vet.



12-6 REMMEN
Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Remhendel

Vrije slag hendel
Verstelbaar (ten behoeve van
motorrijder)

– – –

Remvloeistof

Kwaliteit:

Voor DOT3 of DOT4 – – –

Achter DOT4 – – –

Remblokken

Voeringdikte:

Voor 4,0 mm 1 mm

Achter 6,4 mm 1 mm

Remschijven

Dikte:

Voor 2,85 – 3,15 mm 2,5 mm

Achter 3,85 – 4,15 mm 3,5 mm

Slingering TLI 0,12 mm of minder TLI 0,3 mm
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Speciaal gereedschap

Krik:
57001-1238

Krikhulpstuk:
57001-1252

Bevestiging krik:
57001-1608
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Remhendel, rempedaal

Vrije slag remhendel afstellen
• Zie Remhendel en -pedaal afstellen in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Stand van het rempedaal afstellen
• Zie Remhendel en -pedaal afstellen in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Rempedaal verwijderen
•Verwijder de bevestigingsbout [A] en verwijder het rem-

pedaal [B] en de terugtrekveer.

• Verwijderen:
Splitpen [C]
Verbindingspen [D]
Opsluitring [E]

Rempedaal aanbrengen
•Monteer de verbindingspen, ring en nieuwe splitpen.
○Buig de uiteinden [A] van de splitpen om.

•Monteer de terugtrekveer [A] zoals afgebeeld.

• Vervang de O-ringen [A] door nieuwe.

• Breng vet aan op de O-ringen en op het pendeel van de
bevestigingsbout.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef-
draad van de bevestigingsbout van het rempedaal.

• Breng het rempedaal [B] aan.
○Plaats de ring [C] in het pedaal.

Moment - Bevestigingsbout rempedaal: 25 Nm (2,5
kgf·m)

•Controleer de stand van het rempedaal (zie Remhendel
en -pedaal afstellen in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).
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WAARSCHUWING
Wanneer aan de schijfrem wordt gewerkt, neem dan
onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.
1. Gebruik oude remvloeistof nooit opnieuw.
2. Gebruik geen vloeistof uit een verpakking die na ge-

bruik niet is afgesloten of die te lang onafgesloten
heeft gestaan.

3. Meng geen twee verschillende soorten of merken
remvloeistof. Dit verlaagt het kookpunt van de rem-
vloeistof en kan ertoe leiden dat de remmen niet ef-
fectief werken. Het kan er ook toe leiden dat rubber
onderdelen worden aangetast.

4. Laat de dop niet te lang van het reservoir af om te
voorkomen dat vocht de remvloeistof aantast.

5. Ververs de remvloeistof niet tijdens regen of bij
sterke windvlagen.

6. Gebruik voor het reinigen van de remonderdelen,
behalve voor de remblokken en de remschijf, uit-
sluitend remvloeistof, isopropylalcohol of ethylalco-
hol. Gebruik voor het reinigen van deze onderdelen
geen andere vloeistoffen. Benzine, motorolie of an-
dere oliedistillaten tasten de rubber onderdelen aan.
Olie dat gemorst is op onderdelen is moeilijk geheel
te verwijderen en zal eventueel het rubber in de rem-
klauw aantasten.

7. Voorkom dat tijdens de werkzaamheden remvloei-
stof of olie op de remblokken en de remschijf komt.
Verwijder alle remvloeistof of olie die per ongeluk op
de remblokken of de remschijf komt met een snel
ontvlambaar oplosmiddel. Gebruik geen middelen
die een olielaagje achterlaten. Vervang remblokken
die niet geheel kunnen worden gereinigd.

8. Remvloeistof tast snel gelakte oppervlakken aan.
Gemorste vloeistof moet onmiddellijk met water wor-
den verwijderd.

9. Wanneer een remleiding of een ontluchtingsnippel is
geopend MOET DE REMLEIDING WORDEN ONT-
LUCHT.

Remvloeistofpeil controleren
•Zie Remvloeistofpeil controleren in het hoofdstuk Perio-

diek onderhoud.

Remvloeistof verversen
•Zie Remvloeistof verversen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.
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Remleiding ontluchten
De remvloeistof heeft een bijzonder lage samendruk-

kingscoëfficiënt waardoor bijna de gehele beweging van
de remhendel of het rempedaal direct wordt overgebracht
op de remklauw. Lucht laat zich echter makkelijk samen-
drukken. Wanneer lucht in de remleidingen komt, wordt
de beweging van de remhendel of het rempedaal voor een
deel gebruikt om de lucht samen te drukken. Hierdoor
voelt de remhendel of het rempedaal sponzig aan en er
gaat remkracht verloren.

WAARSCHUWING
Ontlucht de remleiding wanneer de remhendel of
het rempedaal sponzig of zacht aanvoelen, na het
verversen van de remvloeistof of wanneer de rem-
leiding om een of andere reden werd losgekoppeld.

OPMERKING
○Het ontluchten van de remleiding van de voorwielrem

vindt als volgt plaats. Het ontluchten van de remleiding
van de achterwielrem vindt op dezelfde wijze plaats als
bij de voorwielrem.

• Zet het remvloeistofreservoir horizontaal.

• Verwijderen:
Schroef [A]
Reservoirdop [B]
Membraan [C]

• Controleer of er ruim voldoende vloeistof in het reservoir
aanwezig is.

• Knijp terwijl de reservoirdop is verwijderd de remhendel
enkele malen langzaam in tot er geen luchtbellen meer
naar boven komen uit de boringen onderin het reservoir.
○Ontlucht volledig bij deze handeling de hoofdremcilinder.

• Breng het membraan aan.

• Sluit een transparante kunststof slang [A] aan op de ont-
luchtingsnippel aan de remklauw en steek het andere uit-
einde in een opvangbak [B].
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•Ontlucht de remleiding en de remklauw als volgt:
○Herhaal deze handeling tot geen lucht meer uit het kunst-

stof slangetje komt.
1. Pomp met de remhendel tot deze hard aanvoelt, trek de

remhendel aan en houd hem in deze stand [A].
2. Open en sluit de ontluchtingsnippel snel terwijl de rem-

hendel wordt ingeknepen [B].
3. Laat de remhendel [C] los.

OPMERKING
○Tijdens het ontluchten moet het remvloeistofpeil voort-

durend worden gecontroleerd. Vul zo nodig verse rem-
vloeistof bij. Als de vloeistof in het reservoir tijdens
het ontluchten nagenoeg volledig wegstroomt, moet de
ontluchtingsprocedure vanaf het begin opnieuw worden
uitgevoerd omdat er lucht in de leiding is gekomen.
○Tik zacht tegen de remleiding tussen de remklauw en

het reservoir voor gemakkelijkere ontluchting.

•Verwijder de transparante kunststof slang.

•Draai de ontluchtingsnippel vast en breng de rubber dop
aan.

Moment - Ontluchtingsnippel remklauw: 7,8 Nm (0,80
kgf·m)

•Controleer het vloeistofpeil.

• Plaats de reservoirdop.

Moment - Schroeven dop remvloeistofreservoir: 1,5
Nm (0,15 kgf·m)

Controleer na het ontluchten, de werking van de remmen,
het remsysteem op het aanlopen van de remblokken en op
vloeistoflekkage.

WAARSCHUWING
Pomp eerst voordat u met de motorfiets gaat rijden
met de remhendel of het rempedaal tot de remblok-
ken tegen de schijf aanliggen. De rem zal niet wer-
ken bij de eerste keer remmen met de remhendel of
het rempedaal als dit niet wordt gedaan.



12-12 REMMEN
Remklauw

Remklauw verwijderen

VOORZICHTIG

Veeg gemorste remvloeistof onmiddellijk op.

Voorrem

•Maak bij het demonteren van de remklauw eerst de rem-
blokpen [A] los.

• Draai de banjobout [B] los om geen remvloeistof te mor-
sen.

OPMERKING
○Als de remklauw na het verwijderen moet worden ge-

demonteerd en er geen perslucht beschikbaar is, de-
monteer dan de remklauw voordat de remslang wordt
verwijderd (zie Rubber onderdelen van remklauw ver-
vangen in het Periodiek onderhoud).

•Verwijder de bevestigingsbouten [C] van de remklauw.

• Verwijder de banjobout en verwijder de remslang van de
remklauw.

Achterrem

•Draai de bouten [A] van de remklauwbeschermplaat los
en verwijder de remklauwbeschermplaat.

• Draai de bouten [B] van de remschijfbeschermplaat los
en verwijder de remschijfbeschermplaat.

• Verwijder bij het demonteren van de remklauw eerst de
plug [A] van de remblokpen en maak dan de remblokpen
[B] los.

• Draai de banjobout [C] los om geen remvloeistof te mor-
sen.

OPMERKING
○Als de remklauw na het verwijderen moet worden ge-

demonteerd en er geen perslucht beschikbaar is, de-
monteer dan de remklauw voordat de remslang wordt
verwijderd (zie Rubber onderdelen van remklauw ver-
vangen in het Periodiek onderhoud).

•Verwijder het achterwiel (zie Verwijderen achterwiel in het
hoofdstuk Wielen/Banden).

• Verwijder de banjobout en verwijder de remslang van de
remklauw.

VOORZICHTIG

Veeg gemorste remvloeistof onmiddellijk op.



REMMEN 12-13
Remklauw

Remklauw aanbrengen
•Breng het remblok aan indien dit is verwijderd.

Moment - Remblokpen: 17 Nm (1,7 kgf·m)

Voorrem

•Breng de remklauw aan en haal de bouten aan.

Moment - Bevestigingsbouten remklauw voor: 25 Nm
(2,5 kgf·m)

Achterrem

•Breng het achterwiel aan (zie Achterwiel aanbrengen in
het hoofdstuk Wielen/banden).

Moment - Pen remklauwhouder: 27 Nm (2,8 kgf·m)

•Sluit het onderste uiteinde van de remslang aan.
○Vervang de onderlegringen [A] aan beide zijden van de

slangaansluiting [B] door nieuwe.

Moment - Banjobout van remslang: 25 Nm (2,5 kgf·m)

•Ontlucht de remleiding (zie Remleiding ontluchten).

•Controleer de werking van de rem, de weerstand en of de
rem niet lekt.

WAARSCHUWING
Rijd niet met de motor tot een volle rempedaal- of
remhendelslag wordt bereikt door met de remmen
te pompen tot de remblokken tegen de schijf ko-
men. De remmen werken de eerste keer niet wan-
neer dit wordt nagelaten.

Remklauw demonteren
•Raadpleeg Rubber onderdelen van remklauw vervangen

in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Vloeistofkeerring op beschadiging controleren
De vloeistofkeerring rondom de zuiger zorgt voor het be-

houd van de juiste remblok/-schijfspeling. Als deze keerring
niet in goede staat is, neemt de remblokslijtage toe en zal
bij een constant aanlopende remschijf de temperatuur van
remmen en remvloeistof toenemen.

• Vervang de vloeistofkeerringen onder een van de vol-
gende omstandigheden.
○bij vloeistoflekkage rondom het remblok.
○bij oververhitte remmen.
○er een groot verschil is tussen de linker en rechter rem-

blokslijtage.
○als de afdichting aan de zuiger vastzit.

Als de vloeistofkeerring wordt vervangen, moet ook de
stofafdichting worden vervangen. Vervang telkens wan-
neer de remblokken worden vervangen ook alle keerrin-
gen.
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Stofafdichting en -hoes op beschadiging
controleren
•Controleer of de stofafdichtingen en -hoezen niet zijn ge-

scheurd, versleten, opgezwollen of anderszins bescha-
digd.
Vervang deze onderdelen bij beschadiging.

Zuiger en cilinder op beschadiging controleren
•Controleer visueel de zuiger- en cilindervlakken.

Vervang de cilinder en de zuiger als deze diepe groeven
of roest vertonen.

Pen van remklauwhouder op slijtage controleren
De remklauw moet soepel over de assen van de rem-

klauwhouder schuiven. Wanneer de remklauw niet soepel
schuift, kan het ene remblok sneller slijten dan het andere,
de slijtage aan de remblokken toenemen en door de con-
stante wrijving met de remschijf zal de temperatuur van de
remvloeistof en de remschijf toenemen.

• Controleer of de pen van de remklauw niet ernstig is ver-
sleten of oneffenheden vertoont en of de stofhoes niet is
beschadigd.
Als de pennen of de stofhoes beschadigd zijn, vervang
dan de pennen, de stofhoes en de remklauwhouder.
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Remblokken verwijderen
Voorrem

•Schroef de remblokpen [A] los.

•Neem het remblok [B] aan zuigerzijde.

•Duw de remklauwhouder naar de zuiger toe en verwijder
dan het andere remblok [C] uit de remklauwhouder.

Achterrem

•Verwijderen:
Plug [A] remblokpen

•Schroef de remblokpen [A] los.

•Neem het remblok [B] aan zuigerzijde.

•Duw de remklauwhouder naar de zuiger toe en verwijder
dan het andere remblok [C] uit de remklauwhouder.

Remblokken aanbrengen
•Druk de zuigers met de hand zover mogelijk in.

•Monteer het remblok aan zuigerzijde eerst en dan het an-
dere remblok.
○Plaats het uiteinde van het remblok stevig in de groef [A]

van de anti-rammelveer.
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•Haal de remblokpen aan.

Moment - Remblokpen: 17 Nm (1,7 kgf·m)
Plug pen achterste remblok: 2,5 Nm (0,25

kgf·m)

•Controleer de werking van de rem, de weerstand en of de
rem niet lekt.

WAARSCHUWING
Pomp eerst voordat u met de motorfiets gaat rijden
met de remhendel of het rempedaal tot de remblok-
ken tegen de schijf aanliggen. De rem zal niet wer-
ken bij de eerste keer remmen met de remhendel of
het rempedaal als dit niet wordt gedaan.

Remblok inspecteren
• Zie Slijtage van de remblokken controleren in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud.
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VOORZICHTIG

Remvloeistof tast gelakte of kunststof oppervlak-
ken snel aan. Gemorste vloeistof moet onmiddellijk
met water worden verwijderd.

Hoofdremcilinder, voor, verwijderen
•Verwijder de banjobout [A] om het bovenste uiteinde [B]

van de remslang van de hoofdremcilinder [C] los te ma-
ken.
○Wanneer de remslang wordt verwijderd, zet dan tijdelijk

het uiteinde van de remslang omhoog gebogen vast om
zo min mogelijk vloeistof te morsen.

•Maak de klembouten [A] los en verwijder de hoofdremci-
linder [B] als een geheel met de remhendel.

Hoofdremcilinder, voor, aanbrengen
•Breng de hoofdremcilinder [A] aan, zoals afgebeeld.

[B] 185 mm
[C] Horizontale framelijn
[D] Stuur
[E] Horizontale lijn van dopvlak
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•De klem van de hoofdremcilinder moet met de pijl [A] naar
boven worden gemonteerd.
○Zet eerst de bovenste klembout [B] vast en vervolgens

de onderste klembout [C]. Na het vastzetten is er een
opening bij het onderste pasvlak van de klem.

Moment - Klembouten van hoofdremcilinder, voor:
8,8 Nm (0,90 kgf·m)

•Breng de remslang aan.
○Vervang de onderlegringen [A] aan beide zijden van de

slangaansluiting [B] door nieuwe.

• Aanhalen:

Moment - Banjobout van remslang: 25 Nm (2,5 kgf·m)

•Ontlucht de remleiding (zie Remleiding ontluchten).

• Controleer de werking van de rem, de weerstand en of de
rem niet lekt.

WAARSCHUWING
Rijd niet met de motorfiets tot een volle remslag
wordt bereikt door pompend te remmen tot de rem-
blokken tegen de remschijven liggen. De remmen
werken de eerste keer niet wanneer dit wordt nage-
laten.

Hoofdremcilinder, achter, verwijderen
•Verwijder de splitpen [A].

• Trek de verbindingspen [B] er met de ring af.

OPMERKING
○Verwijder de verbindingspen terwijl het rempedaal

wordt ingedrukt.

•Draai de bevestigingsbouten [C] van de hoofdremcilinder
los en verwijder de hoofdremcilinder [D].

• Draai de banjobout [E] van de remslang los.
○Wanneer de remslang wordt verwijderd, zet dan tijdelijk

het uiteinde van de remslang omhoog gebogen vast om
zo min mogelijk vloeistof te morsen.

Hoofdremcilinder, achter, aanbrengen
•Breng de remslang aan.
○Vervang de onderlegringen [A] aan beide zijden van de

slangaansluiting [B] door nieuwe.

• Aanhalen:

Moment - Banjobout van remslang: 25 Nm (2,5 kgf·m)
Klembouten van hoofdremcilinder, achter:

10 Nm (1,0 kgf·m)
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•Vervang de splitpen door een nieuwe.

•Monteer de verbindingspen, ring en splitpen.

• Buig de uiteinden [A] van de splitpen om.

Moment - Borgmoer van drukstang hoofdremcilinder,
achter: 17 Nm (1,7 kgf·m)

•Ontlucht de remleiding (zie Remleiding ontluchten).

•Controleer de werking van de rem, de weerstand en of de
rem niet lekt.

WAARSCHUWING
Rijd niet met de motor tot een volledige rempedaal-
slag wordt bereikt door met het rempedaal te pom-
pen tot de remblokken tot tegen de schijf komen.
De rem zal niet werken bij de eerste keer remmen
met het pedaal als dit niet wordt gedaan.

•Controleer de stand van het rempedaal (zie Remhendel
en -pedaal afstellen in het hoofdstuk Periodiek onder-
houd).

Hoofdremcilinder, voor, demonteren
•Raadpleeg Rubber onderdelen van hoofdremcilinder ver-

vangen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Hoofdremcilinder, achter, demonteren
•Raadpleeg Rubber onderdelen van hoofdremcilinder ver-

vangen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Hoofdremcilinder monteren
•Raadpleeg Rubber onderdelen van hoofdremcilinder ver-

vangen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.
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Hoofdremcilinder inspecteren (visuele inspectie)
•Demonteer de hoofdremcilinders, voor en achter.

• Controleer of de binnenwand van elke remcilinder [A] en
de buitenzijde van elke zuiger [B] geen groeven, roest of
putjes vertonen.
Vervang een hoofdremcilinder of zuiger als deze een be-
schadiging vertoont.

• Controleer de primaire cup [C] en de secundaire cup [D].
Als een cup is versleten, beschadigd, zacht geworden
(vergaan) of gezwollen is, moet de zuiger worden vervan-
gen om de cup te vernieuwen.
Als er vloeistoflekkage bij de remhendel wordt geconsta-
teerd, moet de zuiger worden vervangen om de cup te
vernieuwen.

• Controleer de stofhoezen [E] op beschadiging.
Vervang deze wanneer ze zijn beschadigd.

• Controleer of het afvoerkanaal [F] en het toevoerkanaal
[G] niet verstopt zijn.
Als het kleine afvoerkanaal verstopt raakt, schuren de
remblokken tegen de remschijf. Blaas de kanalen met
perslucht schoon.

• Controleer de terugtrekveren [H] van de zuiger op be-
schadiging.
Vervang de veer als deze beschadigd is.
[J] Voorste hoofdremcilinder
[K] Achterste hoofdremcilinder
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Remschijf inspecteren
•Controleer visueel de remschijf [A].

Vervang de remschijf als deze gegroefd of beschadigd is.

•Meet de dikte van elke remschijf op het punt [B] waar deze
het meest is gesleten.
Vervang de remschijf wanneer de slijtage de vervan-
gingslimiet heeft overschreden.

Dikte remschijf
Standaard:

Voor 2,85 – 3,15 mm

Achter 3,85 – 4,15 mm

Onderhoudslimiet:

Voor 2,5 mm

Achter 3,5 mm

•Til met een krik onder de motorfiets het voor-/achterwiel
van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Plaats een meetklok tegen de remschijf [A] zoals afge-
beeld.
○Draai voor de remschijf voor het stuur geheel naar een

zijde.

•Meet de slingering van de remschijf terwijl u het wiel lang-
zaam ronddraait [B].
Als de slingering groter is dan de onderhoudslimiet, moet
de remschijf worden vervangen.

Slingering van de remschijf
Standaard: TLI 0,12 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,3 mm

Remschijf verwijderen
•Verwijder de wielen (zie Voor-/achterwiel verwijderen in

het hoofdstuk Wielen/Banden).

•Draai de bevestigingsbouten los en verwijder de rem-
schijf.

Remschijf aanbrengen
•Breng de remschijf op het wiel aan zodat de gemarkeerde

zijde [A] naar buiten is gekeerd.

• Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de schroef-
draad van de bevestigingsbouten [B] van de remschijf.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbouten remschijf achter: 23
Nm (2,3 kgf·m)

Bevestigingsbouten remschijf voor: 10 Nm
(1,0 kgf·m)



12-22 REMMEN
Remslang

Remslang verwijderen/aanbrengen
• Zie Remslang vervangen in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Remslang controleren
• Zie Remslangen en aansluitingen inspecteren in het

hoofdstuk Periodiek onderhoud.
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Cilindereenheid voorvork 34 3,5

2 Klembouten voorvork (onder) 20 2,0 AL

3 Klembouten voorvork (boven) 20 2,0 AL, L

4 Borgmoer stelinrichting voorvork 22 2,2

5 Basisklep voorvork 30 3,1

6 Stelinrichting voorvork 69 7,0 L

7 Ontlastdrukschroeven 1,3 0,13

AL: Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om een gelijkmatig aanhaalmoment te
waarborgen.

FO: Breng voorvorkolie aan.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Moer scharnieras achterbrug 98 10

2 Moer tuimelaarscharnier 59 6,0

3 Bevestigingsmoeren trekstang 59 6,0

4 Bevestigingsmoer achterschokdemper (boven) 39 4,0

5 Bevestigingsmoer achterschokdemper (onder) 34 3,5

6 Borgmoer achterschokdemperveer 45 4,6

7 Borgmoer zuigerstang 37 3,8

8 Stelinrichting demping gasreservoir 29 3,0

G: Vet aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Voorvork
Luchtdruk Buitenluchtdruk – – –

Afstelling uitgaande demping
(stelinrichting vanuit aanslag volledig
rechtsom gedraaid)

11 klikken linksom
(Instelbaar bereik)

20 ±4 klikken

Afstelling ingaande demping
(stelinrichting vanuit aanslag volledig
rechtsom gedraaid)

9 klikken linksom
(Instelbaar bereik)

22 ±6 klikken

Olie vork:

Type SHOWA SS-05 of een
gelijkwaardig product

– – –

Inhoud (per eenheid):

Cilindereenheid 180 ml – – –

Oliepeil cilindereenheid 42 – 49 mm – – –

Buitenste buis 361 ±2,5 ml (Instelbaar bereik)
319 – 415 ml

Vrije lengte vorkveer 495 mm 485 mm

Achtervering (Uni-Trak):

Achterschokdemper

Afstelling uitgaande demping (Instelbaar bereik)

(stelinrichting vanuit aanslag
volledig rechtsom gedraaid)

12 klikken linksom 22 ±5 klikken

Veervoorspanning afstellen (Instelbaar bereik)

(Vanaf stelmoer tot midden van
bovenste bevestigingsgat)

130,6 mm 125,8 – 133,8 mm

Vrije lengte achterschokdemper-
veer

265 mm 260 mm

Olie achterschokdemper:

Type
SHOWA SS-25 of een
gelijkwaardig product

– – –

Inhoud ca. 395 ml – – –

Gasreservoir

Afstelling ingaande demping, hoge
snelheid

(Instelbaar bereik)

(stelinrichting vanuit aanslag
volledig rechtsom gedraaid)

2 1/4 slag naar buiten 4 ±1/2 slag naar buiten

Afstelling ingaande demping, lage
snelheid

(Instelbaar bereik)

(stelinrichting vanuit aanslag
volledig rechtsom gedraaid)

12 klikken linksom 19 ±6 klikken

Gasdruk 980 kPa (10,0 kgf/cm²) – – –

Trekstang, tuimelaar

Buitendiameter huls:

Trekstang 19,987 – 20,000 mm 19,85 mm
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Specificaties

Item Standaard Onderhoudslimiet

Tuimelaar

Groot 19,987 – 20,000 mm 19,85 mm

Klein 15,950 – 16,000 mm 15,92 mm

Slingering bevestigingsbout
tuimelaar

TLI 0,1 mm of minder
TLI 0,2 mm
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Speciaal gereedschap

Oliekeerring & lagertrekker:
57001-1058

Haaksleutel R37,5, R42:
57001-1101

Lagermontageset:
57001-1129

Krik:
57001-1238

Krikhulpstuk:
57001-1252

Lagertrekker as, 9:
57001-1265

Lagertrekker kop, 15 × 17:
57001-1267

Sleutel T=3,2 R37:
57001-1539

Bevestiging krik:
57001-1608

Sleutel bovenste plug, 50 mm:
57001-1645
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Speciaal gereedschap

Montageset oliekeerring voorvork, 47:
57001-1662
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Voorvork

Luchtdruk
De standaardluchtdruk in de voorvorkpoten is de buiten-

luchtdruk. De luchtdruk in de voorvorkpoten loopt bij nor-
maal gebruik op, zodat de vering tijdens bedrijf stugger
wordt. Laat vóór elke wedstrijd de luchtdruk ontsnappen
door de ontlastdrukschroef.

• Til met de krik onder het frame het voorwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Verwijder de schroef [A] boven op de voorvork om de
luchtdruk af te blazen.

OPMERKING
○Maak geen gebruik van de zijstandaard tijdens het af-

stellen van de luchtdruk.
○Stel de luchtdruk af wanneer de voorvorkpoten koud

zijn.

•Vervang de O-ring door een nieuwe.

• Bevestig de schroef.

Moment - Ontlastdrukschroef: 1,3 Nm (0,13 kgf·m)

Afstelling uitgaande demping
• Til met de krik onder het frame het voorwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Verstel de stelinrichting [B] op de basisklep met een
schroevendraaier tot u een klik voelt. Stel de uitgaande
demping aan de hand van de omstandigheden naar uw
behoefte af.

VOORZICHTIG

De linker en rechter voorvorkpoten moeten de-
zelfde dempingskracht hebben.
Forceer de stelinrichtingen voor uitgaande en
ingaande dempingskracht niet tot voorbij de aan-
slag, anders kan het stelmechanisme beschadigd
raken.

Aanslag: stelinrichting volledig rechtsom [A] gedraaid.

Afstelling stelinrichting uitgaande demping
Standaard: 11 klikken [B]

Zachter (linksom) [C]

Stugger (rechtsom) [D]

*: Bruikbaar gebied aantal slagen linksom - 16 klikken
of meer.
Linksom vanuit de aanslag.
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Voorvork

Afstelling ingaande demping
•Til met de krik onder het frame het voorwiel van de grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

•Reinig de onderkant van de vorkbuizen.

• Verstel om de ingaande demping af te stellen de stelin-
richting [A] op de cilinderklep van de voorvork met een
schroevendraaier tot u een klik voelt. Stel de ingaande
demping aan de hand van de omstandigheden naar uw
behoefte af.

VOORZICHTIG

De linker en rechter voorvorkpoten moeten de-
zelfde dempingskracht hebben.
Forceer de stelinrichtingen voor uitgaande en
ingaande dempingskracht niet tot voorbij de aan-
slag, anders kan het stelmechanisme beschadigd
raken.

Aanslag: stelinrichting volledig rechtsom [A] gedraaid.

Afstelling stelinrichting ingaande demping
Standaard: 9 klikken [B]

Zachter (linksom) [C]

Stugger (rechtsom) [D]

*: Bruikbaar gebied aantal slagen linksom - 16 klikken
of meer.
Linksom vanuit de aanslag.

Olie verversen/oliepeil afstellen (elke
voorvorkpoot)
•Zie Olie voorvork verversen in het hoofdstuk Periodiek

onderhoud.

Voorvork verwijderen
•Verwijder de bout [A] en verwijder de remslangklem [B].

• Verwijder de bevestigingsbouten [C] van de remklauw en
verwijder de remklauw [D] met gemonteerde slang.

• Verwijder het voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het
hoofdstuk Wielen/banden).
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Voorvork

•Plaats de remklauw [A] op een geschikte standaard [B]
zodat deze niet bengelt.

• Verwijder de nummerplaat.

• Draai de bovenste [A] en onderste klembouten [B] van de
voorvork los.

• Trek de voorvork er in een draaiende beweging [A] langs
beneden uit.

Voorvork installeren
•Breng de vork zodanig aan dat de afstand tussen het bo-

venste uiteinde [A] van de buitenste buis en het boven-
vlak [C] van de bovenste kroonplaat de voorgeschreven
afmeting heeft.
7 mm [B]
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Voorvork

•Leid de kabels en slangen zoals aangegeven in het ge-
deelte Ligging van kabels, bedrading en slangen in de
Appendix.

•Draai de klembouten [A] (bovenste) van de voorvork los
en breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bou-
ten

•Aanhalen:

Moment - Klembouten van voorvork (boven): 20 Nm
(2,0 kgf·m)

Klembouten voorvork (onder): 20 Nm (2,0
kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

•Controleer na de montage de werking van de voorrem.

Voorvork demonteren (elke vorkpoot)
•Tap de vorkolie af (zie Olie voorvork verversen (elke vork-

poot) in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

•Draai de borgmoer [A] los.

•Wikkel vinyltape [B] om het uiteinde van de zuigerstang.

•Duw de zuigerstang [C] in de cilinder [D].

• Verwijder de bus [A] uit de cilinder.
○Verwijder de bus door voorzichtig met een sleufkop-

schroevendraaier aan de opening [B] te wrikken.

VOORZICHTIG

Let erop dat de teflonlaag van de bus niet bekrast
raakt.
Wrik de bu s niet verder open dan nodig is.

•Haal de binnenste buis [A] als volgt uit de buitenste buis
[B]:
○Schuif de veerband [C] omhoog.
○Schuif de stofafdichting [D] omhoog.
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Voorvork

○Verwijder de borgring [A] uit de buitenste buis.

○Pak de buitenste buis en beweeg de binnenste buis en-
kele malen omhoog en omlaag [A]. De afdichting tussen
demper en vork scheidt de binnenste buis van de buiten-
ste buis.

• Verwijder de bussen [A], ring [B], oliekeerring [C], borg-
veer [D] en stofafdichting [E] van de binnenste buis.

• Veeg de olie af van de verwijderde onderdelen.

Voorvork monteren
•Vervang de volgende onderdelen door nieuwe:

Stofkap [A]
Borgveer [B]
Oliekeerring [C]
Bussen [D]

• Plaats een met olie ingesmeerde plastic zak [E] over het
uiteinde van de binnenste buis ter bescherming van de
oliekeerringen.
○De busgroef van de binnenste buis heeft een scherpe

kant [F] waarmee de afdichtlip van de oliekeerringen
wordt uitgesneden wanneer deze omlaag over de bin-
nenste buis worden geduwd.

• Breng deze onderdelen op de binnenste buis in juiste
volgorde aan.
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Voorvork

•Wanneer de nieuwe bussen, de ring en de nieuwe olie-
keerring [A] van de buitenste buis worden gemonteerd,
houd dan de oliekeerring tegen de nieuwe en tik met de
stempel [B] voor de vorkoliekeerring tegen de oliekeerring
tot deze tegen de aanslag ligt.

Speciaal gereedschap -
Driver oliekeerring vork, 47: 57001-1662

•Breng de borgveer aan op de buitenste buis.

•Duw de stofafdichting in de buitenste buis.

• Steek de zuigerstang [A] in de vorkcilinder [B].
○Wikkel vinyltape om het uiteinde van de zuigerstang.

○Draai [A] de zuigerstang met een sleutel [B] naar binnen.

• Verwijder de vinyltape en breng de borgmoer aan.

• Vul de vork met olie (zie Olie voorvork verversen (elke
vorkpoot) in het hoofdstuk Periodiek onderhoud).

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.

VOORZICHTIG

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

•Monteer de binnenste [A] en buitenste buizen [B] tijdelijk
en pomp deze met de hand heen en weer om te contro-
leren of ze soepel werken.
Indien u niet soepel bewegen, of vastzitten vaststelt, moe-
ten de binnenste en de buitenste buis worden vervangen.

WAARSCHUWING
Een recht gemaakte binnen- of buitenbuis kan bre-
ken tijdens het gebruik, en een ongeval veroorza-
ken. Vervang een ernstig gebogen of beschadigde
binnen- of buitenbuis, en inspecteer de andere buis
zorgvuldig voor u haar opnieuw gebruikt.

Schuif-/geleidebus inspecteren
• Inspecteer visueel de geleidebus [A] en vervang deze zo

nodig.

Stofafdichting/oliekeerring inspecteren
• Inspecteer de stofafdichting [A] op sporen van slijtage of

schade.
Vervang indien vereist.

• Vervang de oliekeerring [B] altijd door een nieuwe wan-
neer deze is verwijderd.

Veerspanning voorvork inspecteren
•Omdat een veer korter wordt als ze verzwakt, de vrije

lengte [A] controleren om haar toestand te bepalen.
Indien de veer van een vorkpoot korter is dan de on-
derhoudslimiet, moet het worden vervangen. Indien de
lengte van een vervangingsveer en die van de resterende
veer ver uiteenlopen, moet ook de opnieuw gebruikte veer
worden vervangen, zodat de voorvorkpoten symmetrisch
blijven ten behoeve van de motorstabiliteit.

Vrije lengte vorkveer
Standaard: 495 mm

Onderhoudslimiet: 485 mm
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Achterschokdemper

Om tegemoet te komen aan verschillende rijomstandig-
heden kan de veervoorspanning van de schokdemper wor-
den aangepast of kan de veer worden vervangen door een
optionele veer. Tevens kan de dempingskracht gemakkelijk
worden afgesteld zodat er geen olie met een andere visco-
siteit hoeft te worden gebruikt.

Afstelling uitgaande demping
•Verstel de stelinrichting [A] van de uitgaande demping op

het onderste uiteinde van de achterschokdemper met een
schroevendraaier tot u een klik voelt.
Als de demperinstelling te zacht of te hard aanvoelt, stel
deze dan af aan de hand van de volgende tabel:

VOORZICHTIG

Forceer de stelinrichtingen voor uitgaande en
ingaande dempingskracht niet tot voorbij de aan-
slag, anders kan het stelmechanisme beschadigd
raken.

Aanslag [A]: stelinrichting volledig rechtsom gedraaid.

Afstelling stelinrichting uitgaande demping
Standaard: 12 klikken [B]

Zachter (linksom) [C]

Stugger (rechtsom) [D]

*: Bruikbaar gebied aantal slagen linksom - 17 klikken
of meer.
Linksom vanuit de aanslag.

OPMERKING
○Het afstellen van de stelinrichting van de uitgaande

demping voor de achtervering oefent een kleine invloed
uit op de ingaande dempingskracht. Stel de mate van
demping altijd in kleine stappen af en test het effect
ervan voordat u deze in competitieverband inzet.

Afstelling ingaande demping
U kunt twee afstellingen maken aan het gasreservoir van

de achterschokdemper.
Afsteller ingaande veerdemping, hoge snelheid [A]
Afsteller ingaande veerdemping, lage snelheid [B]
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Achterschokdemper

•Om de ingaande demping voor hoge snelheid af te stel-
len, draait u aan de stelinrichting van de ingaande dem-
ping voor hoge snelheid met een 17 mm sleutel.
Indien de demping te zacht of te hard aanvoelt, deze in-
stellen overeenkomstig de volgende tabel.

Aanslag [A]: stelinrichting volledig rechtsom gedraaid.

Afstelling stelinrichting i ngaande demping, hoge snelheid
Standaard: 2 1/4 slag naar buiten [B]

Zachter (linksom) [C]
Stugger (rechtsom) [D]

*: Bruikbaar gebied aantal slagen linksom - 3 1/2 klik of
meer.
Linksom vanuit de aanslag.

•Om de ingaande demping voor lage snelheid af te stellen,
draait u aan de stelinrichting van de ingaande demping
voor lage snelheid met een sleufkopschroevendraaier.
Indien de demping te zacht of te hard aanvoelt, deze in-
stellen overeenkomstig de volgende tabel.

Aanslag: stelinrichting volledig rechtsom [A] gedraaid.

Ingaande demping, lage snelheid
Standaard: 12 klikken [B]

Zachter (linksom) [C]
Stugger (rechtsom) [D]

*: Bruikbaar gebied aantal slagen linksom - 13 klikken
of meer.
Linksom vanuit de aanslag.

OPMERKING
○Het afstellen van de stelinrichting van de uitgaande

demping voor de achtervering oefent een kleine invloed
uit op de ingaande dempingskracht. Stel de mate van
demping altijd in kleine stappen af en test het effect
ervan voordat u deze in competitieverband inzet.

Veervoorspanning afstellen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Zij-afdekkingen (zie Verwijderen zij-afdekkingen in het
hoofdstuk Frame)
Uitlaatdemper (zie Verwijderen uitlaatdemper in het
hoofdstuk Bovenzijde motor)
Achterframe (zie Achterframe verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)

• Til met de krik onder het frame het achterwiel van de
grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608
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Achterschokdemper

•Draai de borgmoer [B] met de haaksleutels [A] los.

Speciaal gereedschap -
Haaksleutel R37,5, R42: 57001-1101
Sleutel T=3,2 R37: 57001-1539

•Draai aan de stelmoer [B] met de haaksleutel [A] naar
behoefte. Wanneer de stelmoer omlaag wordt gedraaid,
wordt de vering stugger en wanneer de stelmoer omhoog
wordt gedraaid, wordt de vering zachter.

Speciaal gereedschap -
Haaksleutel R37,5, R42: 57001-1101

Veervoorspanning afstellen
(Vanaf onderste vlak stelmoerstand tot midden van
bovenste bevestigingsgat [A])

Standaard: 130,6 mm

Instelbaar bereik: 125,8 – 133,8 mm

•Aanhalen:

Moment - Borgmoer achterschokdemperveer: 45 Nm
(4,6 kgf·m)

•Beweeg na het afstellen de veer omhoog en omlaag om
zeker te zijn dat de veer zich op zijn plaats bevindt.

Veerspanning achterschokdemper inspecteren
•Omdat een veer korter wordt als ze verzwakt, moet de

onbelaste lengte [A] worden gecontroleerd om haar toe-
stand te bepalen.
Als de vrije lengte onder de vervangingslimiet komt, ver-
vang de veer dan.

Vrije lengte schokdemperveer
Standaard: 265 mm

Onderhoudslimiet: 260 mm
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Achterschokdemper

Achterste schokdemper verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Zij-afdekkingen (zie Verwijderen zij-afdekkingen in het
hoofdstuk Frame)
Uitlaatdemper (zie Verwijderen uitlaatdemper in het
hoofdstuk Bovenzijde motor)
Achterframe (zie Achterframe verwijderen in het hoofd-
stuk Frame)

• Til met de krik onder het frame het achterwiel van de
grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

VOORZICHTIG

Til het achterwiel iets omhoog wanneer u de beves-
tigingsbouten eruit trekt. Wanneer u op een bout
slaat of deze op andere wijze forceert, kunnen bout,
huls en lager beschadigd raken.

•Verwijder de bovenste bevestigingsbout [A].

• Verwijder de onderste bevestigingsbout [B] met de moer
en trek de achterschokdemper eruit.
○Let erop dat u niet met de achterschokdemper tegen de

achterbrug slaat.

Installeren achterste schokdemper
•Smeer de naaldlagers van de tuimelaar vol met vet.

• Breng de achterste schokdemper aan.

Moment - Bevestigingsmoer achterschokdemper (bo-
ven): 39 Nm (4,0 kgf·m)

Bevestigingsmoer achterschokdemper (on-
der): 34 Nm (3,5 kgf·m)

Achterschokdemperveer vervangen
Als aanvulling op de standaardveer, zijn er zware en lichte

veren verkrijgbaar. Als de standaardveer niet geschikt is
voor de toepassing, kies dan een geschikte veer aan de
hand van het gewicht van de motorrijder en het parcours.

• Verwijderen:
Achterschokdemper (zie Achterschokdemper verwijde-
ren)

• Reinig het schroefdraadgedeelte aan de bovenkant van
de achterschokdemper.
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Achterschokdemper

•Plaats het bovenste gedeelte van de achterschokdemper
in een bankschroef met zachte spanplaten [A] of gebruik
een zware doek.

•Draai met de haaksleutels [B] de borgmoer [C] los en
draai de stelmoer [D] helemaal omhoog.

Speciaal gereedschap -
Haaksleutel R37,5, R42: 57001-1101
Sleutel T=3,2 R37: 57001-1539

•Verwijder de achterste schokdemper uit de bankschroef.

• Verschuif de veerzitting [A].

• Verwijder de borgveer [B] van de schokdemper en til de
veerzitting en de veer [C] eraf.

•Wissel de veer om voor een optioneel onderdeel.
○Breng de veer aan met het grote diameteruiteinde [A] om-

hooggericht.

• Breng de veerzitting aan.

• Stel de veervoorspanning af (zie Veervoorspanning af-
stellen).

• Breng de achterste schokdemper aan.

• Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

Achterschokdemper demonteren (olie verversen)
•Zie Olie achterschokdemper verversen in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Achterschokdemper
•Zie Olie achterschokdemper verversen in het hoofdstuk

Periodiek onderhoud.

Achterste schokdemper afdanken

WAARSCHUWING
Aangezien de reservetank van de achterschokdem-
per stikstof bevat, mag de reservetank pas worden
verbrand wanneer alle stikstof is verwijderd, aange-
zien de tank anders kan ontploffen.

•Verwijder de schokdemper (zie Achterschokdemper ver-
wijderen).

• Verwijder de klepafdekking [A] en laat al het stikstof uit
het reservoir ontsnappen.

• Verwijder de klep.

WAARSCHUWING
Aangezien gas dat onder druk staat gevaarlijk is,
mag u de klep niet op uw gezicht of lichaam richten.
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Achterbrug

Achterbrug verwijderen
•Verwijderen

Achterwiel (zie hoofdstuk Achterwiel verwijderen in het
hoofdstuk Wielen/banden)
Bevestigingsbout [A] rempedaal

• Verwijderen:
Bouten [A]
Kettinggeleideplaat [B]
Kettinggeleider [C]
Remslangklemmen [D]

• Plaats de remklauw [A] op een geschikte standaard [B]
zodat deze niet bengelt.

• Verwijder de moer en bout [A] van het tuimelaarscharnier.

• Verwijder de moer van de scharnieras [B] van de achter-
brug.

• Trek de scharnieras van de achterbrug eruit en verwijder
de achterbrug.

VOORZICHTIG

Til de achterbrug iets omhoog wanneer u de beves-
tigingsbouten eruit trekt. Wanneer u op een bout
slaat of deze op andere wijze forceert, kunnen bout,
huls en lager beschadigd raken.

•Verwijder de schroeven [A]

• Haal de kettingschoen [B] van de achterbrug af.
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Achterbrug

Achterbrug aanbrengen
•Breng ruim voldoende vet aan op de binnenkant van de

naaldlagers, hulzen en oliekeerringen.

• Breng de achterbrug aan.

Moment - Moer scharnieras achterbrug: 98 Nm (10
kgf·m)

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

Lager achterbrug verwijderen
•Verwijderen:

Achterbrug
Kragen [A]
Vetkeerringen [B]
Moffen [C]
Naaldlagers [D]

• Verwijder de naaldlagers [E] met behulp van de oliekeer-
ring- en lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Oliekeerring en lagertrekker: 57001-1058

Achterbruglager aanbrengen
•Vervang de naaldlagers en de vetkeerringen door nieuwe.

• Breng ruim voldoende vet aan op de vetkeerringen en
naaldlagers [A] [B].

OPMERKING
○Monteer de naaldlagers met de markering van de fabri-

kant naar buiten gericht.
○Monteer de vetkeerringen met de diepe groef naar bin-

nen gericht.

Speciaal gereedschap -
Lagerstempelset: 57001-1129

•Monteer de naaldlagers, vetkeerringen [C], huls [D] en
kraag [E] zoals afgebeeld.
○De montageprocedure is voor de andere zijde identiek.

Slijtage kettinggeleider, geleiderol en
kettingschoen inspecteren
• Inspecteer visueel de kettinggeleider [A] en vervang deze

indien duidelijk versleten of beschadigd.
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Achterbrug

• Inspecteer visueel de kettingschoen [A] op de achterbrug
en vervang deze indien versleten of beschadigd.

• Inspecteer visueel de bovenste en onderste geleiderollen
[A] en vervang deze indien duidelijk versleten of bescha-
digd.

Achterbruglager, mof inspecteren

VOORZICHTIG

Verwijder de lagers niet om ze te inspecteren. Het
verwijderen kan leiden tot besc hadiging.

•Controleer de naaldlagers [A] die in de achterbrug zijn
aangebracht.
○De rollen in een lager slijten doorgaans zeer weinig en

de mate van slijtage is moeilijk meetbaar. Inspecteer, in
plaats van te meten, de lagers op sporen van slijtage,
verkleuring, of andere schade.
Indien het naaldlager en de huls abnormale slijtage, ver-
kleuring of schade vertonen, vervang deze dan als één
geheel.
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Trekstang, tuimelaar

Trekstang verwijderen
•Til met de krik onder het frame het achterwiel van de

grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

VOORZICHTIG

Til het achterwiel iets omhoog wanneer u de beves-
tigingsbouten eruit trekt. Wanneer u op een bout
slaat of deze op andere wijze forceert, kunnen bout,
huls en lager beschadigd raken.

•Verwijder de achterste bevestigingsbout [A] van de trek-
stang.

• Verwijder de voorste bevestigingsbout [B] van de trek-
stang en verwijder de trekstang [C].

Trekstang aanbrengen
•Breng ruim voldoende vet aan op de binnenkant van de

oliekeerringen.

• Breng de trekstang aan met de cirkelmarkering [A] naar
rechts gericht.

• Zorg dat de ringen volledig aanliggen.

•Haal de bevestigingsmoeren van de trekstang aan.

Moment - Bevestigingsmoeren trekstang: 59 Nm (6,0
kgf·m)

Tuimelaar verwijderen
•Til met de krik onder het frame het achterwiel van de

grond.

Speciaal gereedschap -
Krik: 57001-1238
Krikhulpstuk: 57001-1252 of 57001-1608

VOORZICHTIG

Til het achterwiel iets omhoog wanneer u de beves-
tigingsbouten eruit trekt. Wanneer u op een bout
slaat of deze op a ndere wijze forceert, kunnen bout,
huls en lager beschadigd raken.
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Trekstang, tuimelaar

•Verwijder de achterste bevestigingsbout [A] van de trek-
stang.

• Verwijderen:
Bevestigingsbout [A] (onder) achterschokdemper
Bout [B] tuimelaarscharnier
Tuimelaar [C]

Tuimelaar aanbrengen
•Breng ruim voldoende vet aan op de binnenkant van de

tuimelaar, naaldlagers, oliekeerringen en vetkeerringen
aan buitenzijde van de huls.

• Zorg dat de ringen volledig aanliggen.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsmoer achterschokdemper (on-
der): 34 Nm (3,5 kgf·m)

Moer tuimelaarscharnier: 59 Nm (6,0 kgf·m)
Bevestigingsmoeren trekstang: 59 Nm (6,0

kgf·m)
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Trekstang, tuimelaar

Trekstang en tuimelaarlager verwijderen
•Verwijderen:

Trekstang (zie Trekstang verwijderen)
Tuimelaar (zie Tuimelaar verwijderen)
Kragen [A]
Hulzen [B]
Oliekeerringen [C]
Vetkeerringen [D]

• Verwijder het naaldlager [E] met een lagertrekkerkop en
een lagertrekkeras.

• Verwijder de naaldlagers [F] met behulp van de oliekeer-
ring- en lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekkerkop: 57001-1267
Lagertrekkeras: 57001-1265
Oliekeerring en lagertrekker: 57001-1058

Trekstang en tuimelaarlager aanbrengen
•Vervang het naaldlager, de vetkeerringen en de oliekeer-

ringen door nieuwe.

• Breng ruim voldoende vet aan op de oliekeerringen en
naaldlagers.

OPMERKING
○Monteer de vetkeerringen met de diepe groef naar bui-

ten gericht.
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Trekstang, tuimelaar

•Monteer de naaldlagers [A] en [B], de vetkeerringen [C]
en de oliekeerringen [D] zoals afgebeeld.
○De montageprocedure is voor de andere zijde identiek.

Voorzijde [E]
Rechterzijde [F]
Linkerzijde [G]
Achterschokdemper [H]
Trekstang [I]
Tuimelaar [J]

Naaldlager inspecteren
Als er enige twijfel is over de conditie van een naaldlager,
vervang het lager en de huls dan als één geheel.
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Onderhoud Uni-Trak

Uni-Trak-mechanisme inspecteren
•Zie Achterbrug en Uni-Trak-mechanisme inspecteren in

het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Slijtage hulzen trekstang en tuimelaar inspecteren
•Trek de hulzen [A] van de trekstang en de tuimelaar eruit.

•Meet de buitendiameter van de huls.
Vervang de huls wanneer de slijtage de vervangingslimiet
heeft overschreden.

Buitendiameter huls
Standaard:

Trekstang 19,987 – 20,000 mm

Tuimelaar:

Groot 19,987 – 20,000 mm

Klein 15,950 – 16,000 mm

Onderhoudslimiet:

Trekstang 19,85 mm

Tuimelaar:

Groot 19,85 mm

Klein 15,92 mm

Buiging bevestigingsbouten trekstang en
tuimelaar inspecteren

Een gebogen bout veroorzaakt trillingen, slecht wegge-
drag en instabiliteit.

•Meet als volgt de slingering van de bout: Verwijder de
bout, plaats deze in V-blokken en plaats een meetklok
op de bout op een punt halverwege de blokken. Draai
[A] aan de bout om de slingering te meten. De mate van
afwijking in de meetwaarden duidt de hoeveelheid slinge-
ring aan.
Indien de slingering de limiet overschrijdt moet de bout
worden vervangen.

Boutslingering
Standaard: TLI 0,1 mm of minder

Onderhoudslimiet: TLI 0,2 mm
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Gedetailleerde illustratie
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bouten stuurklem 25 2,5 AL

2 Moer bovenste kroonplaat 98 10

3 Balhoofdmoer 4,9 0,50

4 Klembouten voorvork (boven) 20 2,0 AL, L

5 Klembouten voorvork (onder) 20 2,0 AL

6 Bout remslangklem 3,0 0,31

AD: Breng borgmiddel aan.
AL: Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om een gelijkmatig aanhaalmoment te

waarborgen.
G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.

2T: 2-takt olie aanbrengen.
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Speciaal gereedschap

Lagertrekker:
57001-135

Stempel balhoofdlagers:
57001-137

Adapter lagertrekker:
57001-317

Sleutel voor balhoofdlager, 34,5:
57001-1074

Drukas buitenloopvlak voorpijp:
57001-1075

Stempel buitenloopvlak voorpijp, 51,5:
57001-1076

Stempel buitenloopvlak voorpijp, 54,5:
57001-1077

Sleutel balhoofdmoer:
57001-1100

ID verwijdergereedschap buitenste loopring
balhoofdbuis > 37 mm:
57001-1107

Krik:
57001-1238
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Speciaal gereedschap

Lagertrekker:
57001-1575
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Stuurinrichting

Stuur controleren
• Zie Stuur controleren in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Stuur afstellen
• Zie Stuur afstellen in het hoofdstuk Periodiek onderhoud.

Balhoofd, balhoofdlager verwijderen
•Verwijderen:

Voorwiel (zie Voorwiel verwijderen in het hoofdstuk Wie-
len/banden)
Voorspatbord (zie Voorspatbord verwijderen in het
hoofdstuk Frame)
Klem remslang [A]
Nummerplaat [B]
Kussenafdekking en kussen [C]

• Verwijderen:
Bouten [A] stuurklem
Stuurklem [B]
Stuur [C] (zwevend)

• Verwijder de moer [D] en ring van de bovenste kroonplaat.

• Verwijderen:
Voorvork [A] (zie Voorvork verwijderen in het hoofdstuk
Vering)

• Verwijder de bovenste 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 -
Sleutel voor balhoofdmoer: 57001-1100
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Stuurinrichting

•Verwijder de binnenste loopring van het bovenste bal-
hoofdlager (kegellager) [A].

• Verwijder de buitenste loopringen uit de balhoofdbuis.
○Verwijder de buitenste loopringen die in de balhoofdbuis

zijn geperst met behulp van het verwijdergereedschap
buitenste loopring balhoofdbuis [A]. Tik hiervoor met een
hamer op het verwijdergereedschap en sla zo de buiten-
ste loopringen eruit.

Speciaal gereedschap -
ID verwijdergereedschap buitenste loopring bal-

hoofdbuis > 37 mm: 57001-1107

OPMERKING
○Als een balhoofdlager beschadigd is, wordt u aangera-

den om zowel het bovenste als het onderste lager (in-
clusief de buitenste loopringen) te vervangen door een
nieuw.

•Verwijder de binnenste loopring van het onderste bal-
hoofdlager (kegellager) [A] met vetafdichting uit het bal-
hoofd met behulp van een lagertrekker.

Speciaal gereedschap -
Lagertrekker: 57001-1575
Lagertrekker: 57001-135
Adapter lagertrekker: 57001-317

Balhoofd, balhoofdlager aanbrengen
•Vervang de buitenste lagerloopring door een nieuwe.
○Breng vet aan op de buitenste loopringen en pers deze

tegelijk in de balhoofdbuis met behulp van de drukas bui-
tenloopvlak voorpijp [A] en de stempels.

Speciaal gereedschap -
Drukas buitenloopvlak voorpijp: 57001-1075
Stempel buitenloopvlak voorpijp, 51,5: 57001

-1076 [B]
Stempel buitenste lagerring balhoofdbuis,

54,5: 57001-1077 [C]
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Stuurinrichting

•Vervang de binnenste loopringen door nieuwe.

• Breng vet aan op het onderste kegellager [A] en pers deze
op het balhoofd met behulp van de stempel [B] en de
adapter [C] voor balhoofdlagers.

Speciaal gereedschap -
Stempel balhoofdlagers: 57001-137
Adapter balhoofdlagers, 34,5: 57001-1074

•Breng vet aan op de bovenste binnenste loopring en mon-
teer deze in de balhoofdbuis.

•Monteer het balhoofd door de balhoofdbuis en het boven-
ste lager, monteer de balhoofddop en draai de borgmoer
met de hand vast terwijl u de onderste kroonplaat om-
hoogduwt.

•Monteer de bovenste kroonplaat en de ring en draai de
moer van de bovenste kroonplaat lichtjes vast.

• Laat de lagers als volgt op hun plaats komen:
○Haal de balhoofdmoer aan tot 39 Nm (4,0 kgf·m). (Haak

om de balhoofdmoer met het voorgeschreven aanhaal-
moment vast te zetten de sleutel [A] om balhoofdmoer en
trek deze dan bij het gat met een kracht van 22,2 kgf [B]
in de aangegeven richting.)

Speciaal gereedschap -
Sleutel voor balhoofdmoer: 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 weer iets losser tot deze licht

draait.
○Draai de balhoofdmoer iets rechtsom tot deze moeilijk

gaat draaien. Niet te vast aanhalen, anders gaat het stu-
ren te zwaar.

Moment - Balhoofdmoer: 4,9 Nm (0,50 kgf·m)

•Monteer de voorvork (zie Voorvork monteren in het hoofd-
stuk Vering).

OPMERKING
○Draai eerst de bovenste klembouten van de vork vast,

vervolgens de balhoofdmoer en als laatste de onderste
klembout van de vork.

Moment - Moer bovenste kroonplaat: 98 Nm (10
kgf·m)

Klembouten van voorvork (boven): 20 Nm
(2,0 kgf·m)

Klembouten voorvork (onder): 20 Nm (2,0
kgf·m)

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.
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Stuurinrichting

•Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.

WAARSCHUWING
Verhinder het draaien van het stuur niet door een
verkeerde ligging van de kabels, draden en slangen
(zie Ligging van kabels, draden en slangen in de
Appendix).

•Controleren en afstellen:
Stuurinrichting
Voorrem
Koppelingskabel
Gaskabel

Balhoofdlagers smeren
•Zie Balhoofdlager smeren in het hoofdstuk Periodiek on-

derhoud.

Balhoofdlager op slijtage en beschadiging
controleren
•Reinig met een oplosmiddel met een hoog ontvlammings-

punt de bovenste en onderste kegellagers in de lager-
kooien en verwijder vuil en vet van de bovenste en on-
derste buitenste loopringen, die in de balhoofdbuis van
het frame zijn geperst.

• Controleer visueel de buitenste loopring en de rollen.
Vervang het lager indien dit beschadigd is.

Balhoofd 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

Stuur verwijderen
•Verwijderen:

Kussenafdekking en kussen [A]

• Verwijderen:
Houder koppelingshendel [A]
Noodstopschakelaar [B]
Kabelbinders [C]
Linkerhandvat van stuur [D]

• Verwijderen:
Gashendel [A] (zie Gaskabel vervangen in het hoofdstuk
Brandstofsysteem)
Voorste hoofdremcilinder [B] (zie Hoofdremcilinder,
voor, verwijderen in het hoofdstuk Remmen)

• Verwijderen:
Bouten [A] stuurklem
Stuurklem [B]
Stuur [C]

• Controleer het stuur op verbuiging of barsten.
Vervang het stuur als dit is verbogen of gebarsten.

Stuur monteren
•Breng borgmiddel aan op de binnenzijde van het linker-

handvat van het stuur.

• Het linkerhandvat moet met het uitsteeksel [A] naar boven
worden gemonteerd.
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Stuur

•Breng de houder [A] van de koppelingshendel aan, zoals
afgebeeld.
[B] 25° – 35°
[C] Horizontale framelijn
[D] 170 mm

•Breng de noodstopschakelaar [F] aan.

• Breng vet aan op de bovenste uiteinden van gaskabel en
koppelingskabel.

• Breng 2-takt olie aan op de binnenzijde [A] van de gas-
hendel.

• Breng de gashendel zo aan dat het handvat [A] er zo ver
mogelijk overheen is geschoven.
○Plaats de gashendel zodanig dat de kabeldoorgang [B]

van het gashendelhuis op het stuur naar boven is ge-
keerd.

○Breng de hoofdremcilinder [A] aan, zoals afgebeeld.
[B] 185 mm
[C] Horizontale framelijn
[D] Stuur
[E] Horizontale lijn van bovenvlak dop

Moment - Klembouten van hoofdremcilinder, voor:
8,8 Nm (0,90 kgf·m)
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Stuur

•Breng de klemmen [A] aan.

• Zet de bouten [B] van de stuurklem vast.
○Als de houder van de stuurklem correct is gemonteerd, is

er voor en achter dezelfde vrije ruimte [C].

OPMERKING
○Zet de twee klembouten om de beurt twee keer vast om

een gelijkmatig aanhaalmoment te waarborgen.

Moment - Bouten stuurklem: 25 Nm (2,5 kgf·m)



FRAME 15-1

15

Frame
INHOUDSOPGAVE

Gedetailleerde illustratie ......................................................................................................... 15-2
Frame ..................................................................................................................................... 15-4

Inspecteren frame............................................................................................................. 15-4
Achterframe verwijderen ................................................................................................... 15-4
Achterframe aanbrengen .................................................................................................. 15-4
Motorbeschermplaten aanbrengen ................................................................................... 15-5

Zadel....................................................................................................................................... 15-6
Het zadel verwijderen ....................................................................................................... 15-6
Het zadel plaatsen ............................................................................................................ 15-6

Zijkappen ................................................................................................................................ 15-7
Zijkappen verwijderen ....................................................................................................... 15-7
Zijkappen installeren ......................................................................................................... 15-7

Spatbord................................................................................................................................. 15-8
Voorspatbord verwijderen ................................................................................................. 15-8
Achterspatbord verwijderen .............................................................................................. 15-8
Spatlap achter verwijderen ............................................................................................... 15-8

Voetsteunen en beugels ......................................................................................................... 15-9
Voetsteun aanbrengen...................................................................................................... 15-9



15-2 FRAME
Gedetailleerde illustratie
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Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bevestigingsbouten achterframe 34 3,5

2 Bouten beugel voetsteun (bovenste) 54 5,5 L

G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen
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Frame

Inspecteren frame
• Zie Inspecteren frame in het hoofdstuk Periodiek onder-

houd.

Achterframe verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Verwijderen zadel)
Zijkappen (zie Zijkappen verwijderen)
Uitlaatdemper (zie Verwijderen uitlaatdemper in het
hoofdstuk Bovenzijde motor)
Achterspatbord (zie Achterspatbord verwijderen)
Spatlap achter (zie Spatlap achter verwijderen)

• Draai de klembout [A] van het luchtfilter los.

• Verwijder aan beide zijden de bevestigingsbouten [A] van
het achterframe.

• Verwijder het achterframe met het luchtfilterhuis.

• Verwijder zo nodig het luchtfilterhuis (zie Luchtfilterhuis
verwijderen in het hoofdstuk Brandstofsysteem).

Achterframe aanbrengen
•Breng het luchtfilterhuis op het achterframe aan (zie

Luchtfilterhuis aanbrengen in het hoofdstuk Brandstof-
systeem).

• Bevestig de klemhaak [A] van de klem in de groef [B] van
het luchtfilterkanaal.
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Frame

•Breng het kanaal [A] op de carburateur [B] aan.

• Aanhalen:

Moment - Bevestigingsbouten achterframe: 34 Nm
(3,5 kgf·m)

Klembout luchtfilterkanaal: 2,0 Nm (0,20
kgf·m)

Motorbeschermplaten aanbrengen
•Breng de motorbeschermplaten aan zoals afgebeeld.

Rechter motorbeschermplaat [A]
Linker motorbeschermplaat [B]
Motorbeschermplaat [C]
Bouten [D]
Kragen [E]

• Bevestig het uitsteeksel [A] van de linker motorbescherm-
plaat in het gat [B] van het frame.
○Bevestig de rechter motorbeschermplaat op gelijke wijze.
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Zadel

Het zadel verwijderen
•Verwijder de bout [A] aan beide zijden.

• Verwijder het zadel langs achteren.

Het zadel plaatsen
•Breng het zadel aan.
○Bevestig de haken [A] van het zadel onder de flenskraag

[B] en beugels [C].

• Haal de bouten van de zijkap aan.
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Zijkappen

Zijkappen verwijderen
•Verwijder de bouten [A] en verwijder de zijkap.
○Haal de nokken van de zijkap uit het luchtfilterhuis.

Zijkappen installeren
•Steek het kussen [A] in de binnenzijde van de rechter

zijkap.

• Breng de demper [B] stevig aan.

• Breng de zijkappen aan.
○Steek de nokken [A] van de zijkap in de openingen [B]

van het luchtfilterhuis.

○Steek de zijkaprib [A] tussen het achterspatbord [B] en
het achterframe [C].

•Haal de bouten aan.
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Spatbord

Voorspatbord verwijderen
•Verwijder de bouten [A] en verwijder het voorspatbord.

Achterspatbord verwijderen
•Verwijder de zijkappen (zie Zijkappen verwijderen).

• Verwijder de bouten [A] en verwijder het achterspatbord.

Spatlap achter verwijderen
•Verwijder de schroeven [A] en verwijder de spatlap achter.
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Voetsteunen en beugels

Voetsteun aanbrengen
•Breng een niet-permanent borgmiddel aan op de bouten

[A] van de beugel van de voetsteun.

• Breng de beugel [B] van de voetsteun aan.

Moment - Bouten beugel voetsteun (bovenste): 54
Nm (5,5 kgf·m)

•Breng vet aan op de scharnierpen [C].

• Breng de voetsteun [D], de veer [E] en de scharnierpen
aan.
○Steek de scharnierpen er langs boven in.

• Plaats de ring [F] en de nieuwe splitpen [G].

• Buig de langste zijde [A] van de splitpen zoals afgebeeld.
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Gedetailleerde illustratie



ELEKTRISCH SYSTEEM 16-3
Gedetailleerde illustratie

Moment
Nr. Bevestiging

Nm kgf·m
Opmerkingen

1 Bevestigingsbouten CDI-eenheid 9,8 1,0

2 Bougie 13 1,3

3 Timinginspectiedop 3,9 0,40

4 Vliegwieldop 4,9 0,50

5 Bouten magneetdeksel 9,8 1,0

6 Vliegwielmoer 49 5,0

7 Statorbouten 7,0 0,71 L

8 Bouten krukassensor 7,0 0,71 L

9 Neutraalschakelaar 12 1,2

10 Schroef kabelaansluiting neutraalschakelaar 1,3 0,13

G: Vet aanbrengen.
L: Niet-permanent borgmiddel aanbrengen.
R: Vervangingsonderdelen

SS: Siliconenafdichtmiddel aanbrengen.
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Specificaties

Item Standaard

Magneet

Krukassensorweerstand 80 – 120 Ω bij 20 °C

Uitgangsspanning magneet:

Kabels BK/R - R/W 40 V of meer bij 4.000 r/min

Kabels W - Y 15 V of meer bij 4.000 r/min

Statorspoelweerstand:

Kabels BK/R - R/W 27,2 – 40,8 Ω bij 20 °C

Kabels W - Y 1,76 – 2,64 Ω bij 20 °C

Ontstekingssysteem

Ontstekingstijdstip 8° VBDP bij 2.000 r/min

Bobine:

Weerstand van de primaire wikkeling 0,077 – 0,104 Ω bij 20 °C

Weerstand van de secundaire wikkeling 4,56 – 6,84 kΩ bij 20 °C

Bougie:

Type:

Standaard NGK CR8E

Optie NGK CR9E

Afstand 0,7 – 0,8 mm

CDI-eenheid in de tekst

Gasklepsensor

Ingangsspanning ongeveer 5 V

Uitgangsspanning:

(bij volledig gesloten gasklep.) 0,58 – 0,78 V

(bij volgas.) 3,5 – 3,7 V
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Speciale gereedschappen en afdichtmiddel

Stroboscooplamp:
57001-1241

Handtester:
57001-1394

Insteladapter gasklepsensor Nr. 1:
57001-1400

Piekspanningsadapter:
57001-1415

Kabel - piekspanningsadapter:
57001-1449

Vuldopstempel:
57001-1454

Set testpennen:
57001-1457

Rotortrekker:
57001-1565

Rotorhouder:
57001-1567

Kawasaki-lijm (silicone afdichtingmiddel):
92104-0004
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Bedradingsschema
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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.
○Maak bij draaiende motor geen andere elektrische aan-

sluitingen los om beschadigingen aan elektrische onder-
delen te voorkomen.
○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 werd veroorzaakt door een
ander onderdeel of andere onderdelen moeten deze ook
worden gerepareerd of vervangen, anders zal het nieuwe
vervangingsonderdeel snel opnieuw defect raken.
○Zorg dat alle stekkers in het circuit schoon zijn en goed

vastzitten en controleer kabels op tekenen van verbran-
ding, rafels etc. Slechte kabels en aansluitingen zullen
de werking van elektrische systemen beïnvloeden.
○Meet de weerstand van spoelen en wikkelingen wanneer

het onderdeel koud is (bij kamertemperatuur).
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Elektrische bedrading

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.
○Sluit een handtester aan tussen de kabeluiteinden.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

○Zet de tester op het × 1 Ω bereik, en lees de tester af.
Als u op de tester geen 0Ω uitleest, dan is de kabel defect.
Vervangen de kabel of de kabelboom [B] indien noodza-
kelijk.
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Vliegwielmagneet

Magneetdeksel verwijderen
•Tap de motorolie af (zie Motorolie verversen in het hoofd-

stuk Periodiek onderhoud).

• Verwijderen:
Linker radiateurbeplating (zie Radiateur verwijderen in
het hoofdstuk Koelsysteem)
Schakelpedaal (zie Extern schakelmechanisme verwij-
deren in het hoofdstuk Krukas/transmissie)

•Maak de kabelstekker [A] van de magneet en de kabel-
stekker [B] van de neutraalschakelaar los.

•Open de kabelklemmen [A] van de magneet.

• Schuif de stofhoes [B] opzij en verwijder de kabelaanslui-
ting van de neutraalschakelaar.

• Verwijder de bouten [C] van het magneetdeksel en ver-
wijder het magneetdeksel.

Magneetdeksel aanbrengen
•Vervang de pakking door een nieuw exemplaar.

• Vergeet niet de paspennen [A] aan te brengen.

• Breng siliconenafdichtmiddel aan op de plaats [B] van de
kabeldoorvoertule voor de magneet.

Afdichtmiddel -
Kawasaki-lijm (silicone afdichtingmiddel):

92104-0004

•Haal de bouten van het deksel aan.

Moment - Bouten magneetdeksel: 9,8 Nm (1,0 kgf·m)

L = 30 mm [A]
L = 35 mm [B]

• Breng de kabel van de neutraalschakelaar aan.

Moment - Schroef [C] kabelaansluiting neutraalscha-
kelaar: 1,3 Nm (0,13 kgf·m)

•Sluit de kabelstekkers aan.

Vliegwielmagneet verwijderen
•Verwijder het magneetdeksel (zie Magneetdeksel verwij-

deren).
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Vliegwielmagneet

•Houd het vliegwiel met de rotorhouder [A] tegen en ver-
wijder de vliegwielmoer [B].

Speciaal gereedschap -
Rotorhouder: 57001-1567

•Schroef de rotortrekker [A] op het vliegwiel.

• Verwijder het vliegwiel van de krukas door de middelste
bout van de trekker naar binnen te draaien en met een
hamer zacht tegen de boutkop te tikken, terwijl u de trek-
ker tegenhoudt.
○In het afgeschuinde krukasdeel bevindt zich een

schijfspie.

Speciaal gereedschap -
Rotortrekker: 57001-1565

VOORZICHTIG

Sla nooit tegen de stang van het handvat of tegen
het vliegwiel zelf. De stang kan door hamerslag en
verbuigen. Als tegen het vliegwiel wordt geslagen,
kunnen de magneten hun magnetisme verliezen.

Vliegwielmagneet aanbrengen
•Reinig met een oplosmiddel met een hoog ontvlammings-

punt eventueel vet of vuil op de tapse punt [A] van de
krukas of in het gat [B] van het vliegwiel. Droog de on-
derdelen met een schone doek.

• Bevestig de schijfspie [C] in de sleuf in de krukas.

OPMERKING
○Controleer of het vliegwiel wel goed op de krukas is ge-

plaatst, voordat u het gaat aanhalen met het voorge-
schreven aanhaalmoment.

•Breng het vliegwiel aan met een aanhaalmoment van 45
Nm (4,5 kgf·m) .

• Verwijder de vliegwielmoer.
○Leg de hulpbout (M12 × P1,25 × L100 mm) klaar.
○Controleer het aanhaalmoment met de rotortrekker en de

hulpbout.

Speciaal gereedschap -
Rotortrekker: 57001-1565

Als het vliegwiel er niet afgetrokken wordt met 20 Nm (2,0
kgf·m) trekkracht is het correct gemonteerd.
Als het vliegwiel er afgetrokken wordt met een trekkracht
van maximaal 20 Nm (2,0 kgf·m) , reinig dan alle olie of
vuil van de conisch gedeelten van krukas en vliegwiel en
droog de onderdelen met een schone doek. Controleer
dan of de rotor er niet afgetrokken wordt met het boven-
genoemde koppel.
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Vliegwielmagneet

•Haal de moer van het vliegwiel aan, terwijl u het vliegwiel
tegenhoudt met de vliegwielhouder.

Speciaal gereedschap -
Rotorhouder: 57001-1567

Moment - Vliegwielmoer: 49 Nm (5,0 kgf·m)

•Breng het magneetdeksel aan (zie Magneetdeksel aan-
brengen).

Stator verwijderen
•Verwijderen:

Magneetdeksel (zie Magneetdeksel verwijderen)
Statorbouten [A]
Bouten [B] krukassensor
Doorvoertule [C] bedrading

•Verwijder de stator [D], de krukassensor [E] en de bedra-
dingshouder.

Stator aanbrengen
•Breng de stator aan.
○Breng een niet-permanent borgmiddel op de statorbouten

aan.

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

•Breng de krukassensor en de bedradingshouder aan.
○Leg de magneetkabels onder de houder en de sensor.
○Monteer de sensor op de houder.
○Breng een niet-permanent borgmiddel op de krukassen-

sorbouten aan.

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

•Breng siliconenafdichtmiddel rondom de doorvoertule [A]
van de bedrading aan.

Afdichtmiddel -
Kawasaki-lijm (silicone afdichtingmiddel):

92104-0004

•Plaats de doorvoertule stevig in de inkeping [B].

• Breng het magneetdeksel aan (zie Magneetdeksel aan-
brengen).

Vliegwielmagneet inspecteren
•Bij een magneet zijn er drie problemen mogelijk: kortslui-

ting, onderbreking (wikkeling uitgebrand) of verlies van
vliegwielmagnetisme. Een kortsluiting of onderbreking
in één van de spoeldraden resulteert of in een lage
uitgangsspanning of in helemaal geen uitgangspanning.
Een verlies in vliegwielmagnetisme kan worden veroor-
zaakt door vallen van of slaan op het vliegwiel, door het
in de buurt van een elektromagnetisch veld te leggen of
door veroudering; dit kan resulteren in een laag vermo-
gen.

• Verwijder de linker radiateurbeplating (zie Radiateur ver-
wijderen in het hoofdstuk Koelsysteem).
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Vliegwielmagneet

Uitgangsspanning magneet inspecteren

•Controleer de uitgangsspanning van de magneet aan de
hand van de volgende procedures.
○Trek de aanslag [A] naar buiten en verwijder de kabel-

stekker [B] van de magneet uit de beugel.

○Sluit de handtester [A] aan op de stekker [B] zoals aan-
gegeven in tabel 1.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Set testpennen [C]: 57001-1457

○Start de motor.
○Laat de motor draaien met het toerental zoals aangege-

ven in tabel 1.
○Noteer de spanningsaflezingen (totaal 2 metingen).

Tabel 1: Uitgangsspanning magneet

VerbindingenTesterbe-
reik Tester (+) aan Tester (–) aan

Meetwaarde
bij 4.000 r/min

AC 250 V BK/R-kabel R/W-kabel 40 V of meer

AC 50 V W-kabel Y-kabel 15 V of meer

Als de uitgangsspanning de waarde in de tabel bereikt,
werkt de magneet naar behoren.
Als de uitgangsspanning een veel lagere waarde aan-
geeft dan die in de tabel betekent dit dat de magneet de-
fect is.

Statorspoelweerstand inspecteren

•Controleer de statorspoelweerstand aan de hand van de
volgende procedures.
○Zet de motor af.
○Maak de kabelstekker van de magneet los.
○Sluit de handtester aan als getoond in de tabel 2.
○Noteer de aflezingen (totaal 2 metingen).

Tabel 2: Statorspoelweerstand

VerbindingenTesterbe-
reik Tester (+) aan Tester (–) aan

Aflezing

BK/R-kabel R/W-kabel 27,2 – 40,8 Ω
× 1 Ω

W-kabel Y-kabel 1,76 – 2,64 Ω
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Vliegwielmagneet

Als de weerstand groter is dan aangegeven in de tabel
of geen meetwaarde (oneindig) wordt weergegeven, dan
heeft de stator een onderbreking en moet deze worden
vervangen. Veel minder dan deze weerstand betekent
dat de stator is kortgesloten, en moet worden vervangen.

•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 statorwikkelingen een normale weerstand hebben,
maar de spanningscontrole toont aan dat de magneet de-
fect is, dan zijn de vliegwielmagneten waarschijnlijk zwak
geworden en moet het vliegwiel worden vervangen.
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Ontstekingstijdstip

Ontstekingstijdstip inspecteren
•Verwijder de timinginspectiedop [A].

Speciaal gereedschap -
Vuldopsleutel: 57001-1454

•Bevestig de stroboscooplamp [A] zoals voorgeschreven
door de fabrikant.

Speciaal gereedschap -
Stroboscooplamp: 57001-1241

•Start de motor en richt de stroboscooplamp op het timing-
merkteken [B] op het vliegwiel voor de ontsteking.
BDP-markering [C]

• Laat de motor draaien met de aangegeven toerentallen
en let op de uitlijning van de timingmerktekens voor de
ontsteking.
○Controleer het motortoerental met behulp van de motor-

toerentaltester ten behoeve van een hoge nauwkeurig-
heid.

Ontstekingstijdstip

Motortoerental
Groef in gat wordt

uitgelijnd op:

2.000 r/min Lijnmerkteken op magneetrotor

Als het ontstekingstijdstip verkeerd is, controleer dan de
krukassensor (zie Krukassensor inspecteren).
Als de krukassensor in orde is, controleer dan de CDI
-eenheid (zie CDI-eenheid inspecteren).

• Breng de timinginspectiedop aan.

Moment - Timinginspectiedop: 3,9 Nm (0,40 kgf·m)
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Ontstekingssysteem

WAARSCHUWING
Het ontstekingssysteem produceert een bijzonder
hoge spanning. Raak de bobine niet aan terwijl de
motor draait anders kunt u een zware elektrische
schok krijgen.

Bobine verwijderen
•Verwijderen:

Zadel (zie Het Zadel verwijderen in het hoofdstuk over
het frame)
Brandstoftank (zie Brandstoftank verwijderen in het
hoofdstuk Brandstofsysteem)

•Maak de bobinestekker [A] los.

• Trek de bobine [B] van de bougie af.

VOORZICHTIG

Wrik het connectordeel niet van de spoel bij het ver-
wijderen van de spoel.

Bobine aanbrengen
•Breng de bobine aan.
○Draai de stekker [A] naar de bout [B] van de cilinderkopaf-

dekking (naar voren).
Voorzijde [C]

○Probeer de bobine [A] iets omhoog te trekken om zeker
te zijn dat deze goed is aangebracht.

• Sluit de stekker aan.

VOORZICHTIG

Tik niet op de spoelkop bij het installeren van de
spoel.

•Breng de slangen en kabels op de juiste manier aan (zie
Ligging van kabels, bedrading en slangen in de Appen-
dix).
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Ontstekingssysteem

Bobine inspecteren
•Verwijder de bobine (zie Bobine verwijderen).

•Meet de weerstand van de primaire wikkeling [A] als volgt.
○Sluit de tester aan tussen de spoelklemmen
○Zet de tester op het × 1 Ω bereik en lees de meetwaarde

af.

•Meet de weerstand van de secondaire wikkeling [B] als
volgt.
○Sluit de tester aan tussen de plugklem en de (–) spoel-

klem.
○Zet de tester op het × 1 kΩ bereik en lees de meetwaarde

af.

Weerstand bobinewikkelingen bij 20 °C
Primaire wikkeling: 0,077 – 0,104 Ω
Secundaire wikkeling: 4,56 – 6,84 k Ω

Als de tester de gespecificeerde waarden afleest, ver-
vang dan de spoel.

Bougies reinigen en inspecteren
• Zie Bougies reinigen en inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

Elektrodeafstand inspecteren
• Zie Bougies reinigen en inspecteren in het hoofdstuk Pe-

riodiek onderhoud.

CDI-eenheid verwijderen
•Verwijderen:

Bout [A]
Nummerplaat [B]

•Maak de stekker [A] van de hoofdkabelboom los.

• Draai de bevestigingsbouten [B] los en verwijder de CDI
-eenheid [C].
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Ontstekingssysteem

CDI-eenheid inspecteren

WAARSCHUWING
Raak het metalen gedeelte van de meetpen tijdens
het meten van de spanning niet aan anders kunt u
een ernstige elektrische schok krijgen.

VOORZICHTIG

Maak de CDI-eenheid niet los bij draaiende motor.
Hierdoor kan de CDI-eenheid beschadigd raken.

Primaire piekspanning bobines controleren

•Verwijder de bobine, maar niet de bougie.

• Sluit de goede bougie op de bobine aan en houd deze
dan tegen de motor.

OPMERKING
○Meet de juiste spanning waarbij elke kabel correct is

aangesloten.
○Houd de juiste compressiewaarde voor de cilinder in

stand (meet de spanning met de bougie in de cilinder-
kop).

•Sluit de piekspanningsadapter [A] aan op de tester [B].
○Stel de tester in op het bereik van DC 250 V.

•Sluit de kabel-piekspanningsadapter [C] aan tussen de
bobinekabel en de bobine.

• Sluit de piekspanningsadapter aan op de kabel
-piekspanningsadapter.
CDI-eenheid [D]

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningsadapter: 57001-1415

Type: KEK-54-9-B
Kabel piekspanningsadapter: 57001-1449

Aansluitingen:
Kabel - piek-
spannings-

adapter

Piekspannings-
adapter

Handtester

Zwart ← Rood → (+)

Rood ← Zwart → (–)

•Schakel de versnelling in neutraal.

• Draai de motor rond door enkele keren op het kickstart-
pedaal te trappen en meet de piekspanning.

•Herhaal de meting 5 maal.

Primaire piekspanning bobines
Standaard: 160 V of meer

Als de spanning lager is dan de gespecificeerde waarde,
zie dan het schema voor probleemoplossingen.
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Piekspanning krukassensor controleren

•Controleer de piekspanning aan de hand van de volgende
procedures.
○Maak de kabelstekker van de magneet los van de hoofd-

kabelboom.

OPMERKING
○Meet de spanning waarbij elke kabel correct is aange-

sloten. Bij losse verbindingen wordt de juiste waarde
mogelijk niet verkregen.
○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 bereik van DC 10 V.
○Sluit de piekspanningsadapter [A] aan op de tester en op

de aansluitpunten van de kabelstekker [B] van de mag-
neet.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningsadapter: 57001-1415
Type: KEK-54-9-B

Aansluitingen:
Kabel kruk-

assensor
Piekspannings-

adapter
Handtester

Groen [C] ← Rood → (+)

Rood [D] ← Zwart → (–)

○Draai de motor rond door enkele keren op het kickstart-
pedaal te trappen en meet de piekspanning van de kruk-
assensor.

Piekspanning krukassensor
Standaard: 1,4 V of meer

Als de spanning lager is dan de gespecificeerde waarde,
controleer dan de krukassensor.
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Piekspanning veldspoel controleren

•Controleer de piekspanning aan de hand van de volgende
procedures.
○Maak de kabelstekker van de magneet los van de hoofd-

kabelboom.

OPMERKING
○Meet de spanning waarbij elke kabel correct is aange-

sloten. Bij losse verbindingen wordt de juiste waarde
mogelijk niet verkregen.
○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 bereik van DC 250 V.
○Sluit de piekspanningsadapter [A] aan op de tester en op

de aansluitpunten van de kabelstekker [B] van de mag-
neet.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningsadapter: 57001-1415

Type: KEK-54-9-B

Aansluitingen:
Veldspoel-

kabel
Piekspannings-

adapter
Handtester

Zwart/rood [C] ← Rood → (+)

Rood/wit [D] ← Zwart → (–)

○Draai de motor rond door enkele keren op het kickstart-
pedaal te trappen en meet de piekspanning van de veld-
spoel.

Piekspanning veldspoel
Standaard: 36 V of meer

Als de spanning lager is dan de gespecificeerde waarde,
controleer dan de veldspoel.
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Piekspanning laadspoel controleren

•Controleer de piekspanning aan de hand van de volgende
procedures.
○Maak de kabelstekker van de magneet los van de hoofd-

kabelboom.

OPMERKING
○Meet de spanning waarbij elke kabel correct is aange-

sloten. Bij losse verbindingen wordt de juiste waarde
mogelijk niet verkregen.
○Houd de juiste compressiewaarde voor de cilinder in

stand (meet de spanning met de bougie in de cilinder-
kop).

○Sluit de piekspanningsadapter [A] aan op de tester en op
de aansluitpunten van de kabelstekker [B] van de mag-
neet.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394
Piekspanningsadapter: 57001-1415

Type: KEK-54-9-B

Aansluitingen:
Laadspoel-

kabel
Piekspannings-

adapter
Handtester

Geel [C] ← Rood → (+)

Wit [D] ← Zwart → (–)

○Draai de motor rond door enkele keren op het kickstart-
pedaal te trappen en meet de piekspanning van de laad-
spoel.

Piekspanning laadspoel
Standaard: 8 V of meer

Als de spanning lager is dan de gespecificeerde waarde,
controleer dan de laadspoel.

Uitgangs-/ingangsspanning gasklepsensor controle-
ren

•Maak de kabelstekker [A] van de gasklepsensor los.
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•Sluit de insteladapter [A] van de gasklepsensor aan.

Speciaal gereedschap -
Handtester [B]: 57001-1394
Insteladapter gasklepsensor Nr. 1: 57001-1400

•Stel de tester in op het bereik van DC 10 V en sluit deze
aan op de adapterkabels.

Aansluitingen:
Tester (+) → BL-kabel (sensor BL)

Tester (–) → BK (sensor BK)

•Start de motor.

•Controleer de sensoringangsspanning bij draaiende mo-
tor.

Ingangsspanning gasklepsensor
Standaard: ongeveer 5 V

Als deze niet binnen het voorgeschreven spannings-
bereik ligt, controleer dan de uitgangsspanning van de
magneet. Als deze normaal werkt, vervang dan de
CDI-eenheid.

• Sluit een digitale meter als volgt aan.

Aansluitingen:
Digitale meter (+) → Y-kabel (sensor Y)

Digitale meter(–) → BK-kabel (sensor BK)

Adapter [A]
Digitale meter [B]

• Start de motor.

•Meet de uitgangsspanning van de gasklepsensor bij sta-
tionair draaiende motor en bij het opengaan van de stati-
onaire gasklep.

Uitgangsspanning gasklepsensor
Standaard: 0,68 ±0,1 V (bij stationair draaiende

motor.)

Als deze niet binnen het voorgeschreven spanningsbe-
reik ligt, stel dan de stand van de gasklepsensor af (zie
Stand gasklepsensor afstellen).

Elektrische stroom noodstopschakelaar controleren

•Verwijder de linker radiateurbeplating (zie Radiateur ver-
wijderen in het hoofdstuk Koelsysteem).

• Trek de kabelstekker [A] van de noodstopschakelaar los.
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•Start de motor.

• Leg bij draaiende motor de zwart/witte kabel van de nood-
stopschakelaar aan hoofdkabelboomzijde aan massa [A].
Als de motor niet afslaat, vervang dan de CDI-eenheid.

Krukassensor inspecteren
•Maak de kabelstekker van de magneet los (zie Magneet-

deksel verwijderen).

• Stel de handtester [A] in op het bereik van × 100 Ω en
sluit deze aan op de groene [B] en rode [C] kabels in de
stekker.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Als de weerstand hoger is dan de gespecificeerde
waarde, heeft de spoel een onderbroken kabel en moet
worden vervangen. Veel lager dan deze weerstand
betekent dat de spoel is kortgesloten, en moet worden
vervangen.

Krukassensorweerstand
Standaard: 80 – 120 Ω

•Met behulp van het hoogste weerstandsbereik van de tes-
ter, meet u de weerstand tussen de krukassensor-kabels
en de chassismassa.
Elke meetwaarde minder dan oneindig (∞) duidt op kort-
sluiting, wat het vervangen van de stator noodzakelijk
maakt.
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Schema voor probleemoplossingen ontstekingssysteem
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Gasklepsensor inspecteren

OPMERKING
○Als de variabele regelweerstand niet beschikbaar is, zie

dan Uitgangs-/ingangsspanning gasklepsensor contro-
leren onder CDI-eenheid inspecteren.
○Bij het inspecteren van de gasklepsensor moet de gas-

klep van de carburateur volledig gesloten zijn en moet
de gaskabel aangesloten blijven.

•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen in
het hoofdstuk Brandstofsysteem).

• Sluit de kabelstekker [A] van de gasklepsensor aan op de
accu [B], variabele regelweerstand [C] en digitale meters
[D] zoals afgebeeld.

Aansluitingen:
Variabele
regelweerstand (+)

→ BL-kabel [E]

Tester (+) → Y-kabel [F]

Tester (–) → BK-kabel [G]

•Controleer de ingangsspanning van de sensor.

Ingangsspan ning gasklepsensor
Standaard: ongeveer 5 V

•Controleer de uitgangsspanning van de sensor bij volle-
dig gesloten gasklep.

Uitgangsspanning gasklepsensor
Standaard: 0,68 ±0,1 V (bij stationair draaiende

motor.)

Als deze niet binnen het voorgeschreven spanningsbe-
reik ligt, stel dan de stand van de gasklepsensor af (zie
Stand gasklepsensor afstellen).
Als deze wel binnen het voorgeschreven spanningsbereik
ligt, ga dan naar de volgende test.

• Controleer de uitgangsspanning van de sensor bij volgas.

Uitgangsspanning gasklepsensor
Standaard: 3,5 – 3,7 V (bij volgas.)

Als deze niet binnen het voorgeschreven spanningsbe-
reik ligt, vervang dan de sensor.



ELEKTRISCH SYSTEEM 16-25
Gasklepsensor

Stand gasklepsensor afstellen
•Verwijder de carburateur (zie Carburateur verwijderen in

het hoofdstuk Brandstofsysteem).

•Meet de weerstand tussen de blauwe en zwarte ka-
belaansluitingen van de stekker aan sensorzijde.
Blauwe kabelaansluiting [A]
Zwarte kabelaansluiting [B]
Gele kabelaansluiting [C]

Speciaal gereedschap -
Handtester [D]: 57001-1394

•Bereken de weerstand van de gasklepsensor bij stationair
toerental met behulp van de vergelijking.

0,58 – 0,78 V
A ×

5 V
= B

A: Weerstand blauwe en zwarte kabelaansluiting

B: Weerstand gasklepsensor bij stationair
toerental

Voorbeeld

•Als de weerstand van de blauwe en zwarte kabelaanslui-
tingen 5 kΩ is, dan is de weerstand van de gasklepsensor
bij stationair toerental:

0,58 – 0,78 V
5 kΩ ×

5 V
= 580 – 780Ω

•Stel de stand van de gasklepsensor zo in dat de weer-
stand tussen de gele en zwarte kabelaansluitingen gelijk
is aan de berekende waarde (voorbeeld: 580 – 780 Ω).

• Draai de bevestigingsbout [A] van de gasklepsensor los.

• Stel de stand van de sensor [B] zo af dat de weerstand
binnen het voorgeschreven weerstandsbereik ligt.
Als deze niet binnen het voorgeschreven weerstandsbe-
reik ligt, vervang dan de sensor.

• Breng de carburateur aan (zie Carburateur aanbrengen
in het hoofdstuk Brandstofsysteem).

• Start de motor en laat deze goed warmdraaien.

•Controleer het stationaire toerental.
Als het stationaire toerental buiten het gespecificeerde
bereik valt, stel het dan af (zie Stationair toerental (car-
burateur) afstellen n het hoofdstuk Periodiek onderhoud).
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Neutraalschakelaar inspecteren
•Schuif de stofhoes [A] opzij.

• Verwijder de kabelaansluiting [B] van de neutraalschake-
laar.

• Controleer met behulp van de handtester dat alleen de
verbindingen getoond in de tabel continuïteit (ongeveer
nul ohm) hebben.
Als de schakelaar een onderbreking of een kortsluiting
heeft, repareer deze dan of vervang de schakelaar.

Speciaal gereedschap -
Handtester: 57001-1394

Aansluitingen neutraalschakelaar

•Breng de kabel van de neutraalschakelaar aan.

Moment - Schroef kabelaansluiting neutraalschake-
laar: 1,3 Nm (0,13 kgf·m)
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Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Gaskabel (Accelerator)
2. Gaskabel (Decelerator)
3. Kabelbinders (voor kabel noodstopschakelaar)
4. Kabel noodstopschakelaar
5. Hot starter-kabel (voor starten warme motor)
6. Koppelingskabel
7. Leg de kabel van de noodstopschakelaar, de hot starter-kabel en de koppelingskabel in de

kabelgeleider.
8. Leg de gaskabels in de kabelgeleider.
9. Rechterzijde

10. Linkerzijde
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Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Verbindingsslang
2. Leg de gaskabels tussen de framebuis en de rechter radiateur.
3. Gaskabels
4. Koppelingskabel
5. Klemmen
6. Leg de gaskabels over de verbindingsslang.
7. Rechter radiateur
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1. CDI-eenheid
2. Breng de klem aan zoals in de afbeelding aangegeven.
3. Breng de klem aan zoals in de afbeelding aangegeven.
4. Verfmerkteken
5. Klem (voor ontluchtings- en ventilatieslangen).
6. Leg de kabel van de neutraalschakelaar onder het uitsteeksel van het magneetdeksel.
7. Breng de klem aan zoals in de afbeelding aangegeven.
8. Breng de klem aan zoals in de afbeelding aangegeven.
9. Kabelstekker bobine

10. Bobine
11. Klem
12. Klem
13. Hoofdkabelboom
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1. Leg de koppelingskabel buiten de hoofdkabelboom.
2. Kabel noodstopschakelaar
3. Leg de kabel van de noodstopschakelaar en de hot starter-kabel over de verbindingsslang.
4. Klemmen (voor kabel noodstopschakelaar, hot starter-kabel en hoofdkabelboom).
5. Witte tape
6. Leg de kabel van de neutraalschakelaar buiten de framebuis.
7. Hot starter-kabel (voor starten warme motor)
8. Kabelstekker gasklepsensor
9. Kabelstekker bobine

10. Magneetkabel
11. Koppelingskabel
12. Framemassa
13. Kabelstekker neutraalschakelaar
14. Kabelstekker magneet
15. Kabelstekker noodstopschakelaar
16. Klemmen
17. Leg de verbindingsslang over de hoofdkabelboom.
18. Hoofdkabelboom
19. Kabelstekker CDI-eenheid
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1. Klemmen
2. Vooraanzicht
3. Verbindingsslang
4. Klemmen
5. Koelslang
6. Koelslang
7. Klem
8. Koelslang
9. Motorbeschermplaat

10. Overloopslang radiateur
11. Koelslang
12. Klem
13. Koelslang

14. 45°
15. Gezien vanaf A
16. Klemmen
17. Lijn het blauwe verfmerkteken op de koel-

vloeistofslang uit op de aanslag van de
aansluiting.

18. Aanslagen
19. Lijn het gele verfmerkteken op de koel-

vloeistofslang uit op de aanslag van de
aansluiting.

20. Aansluiting
21. Klemmen
22. Gezien vanaf B
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1. Klem (draai de klemhaak van de klem naar voren.)
2. Klem (voor ontluchtingsslang).
3. Sluit de ontluchtingsslang aan met het witte verfmerkteken aan carterzijde.
4. Roze verfmerkteken
5. Voor
6. Gezien vanaf A
7. Gele verfmerkteken
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1. Remslang
2. Klem
3. Klemmen
4. Gezien vanaf A
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Ligging van kabels, bedrading en slangen

1. Klemmen
2. Remslang
3. Splitpen
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Gids voor probleemoplossingen

Dit is geen volledige lijst waarbij voor elk ver-
meld probleem alle mogelijke oorzaken worden
gegeven. De lijst is slechts bedoeld als ruwe
leidraad om de problemen van een aantal veel-
voorkomende moeilijkheden op te lossen.

Motor start niet, Start
moeilijkheid:

Motor draait niet rond:
Klep klemt
Klepstoter vastgelopen
Cilinder, zuiger vastgelopen
Krukas vastgelopen
Drijfstangoog of drijfstangvoet vastgelopen
Tandwiel of lager in versnellingsbak vastge-

lopen
Nokkenas 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 motor ver-

zopen, dan starten met geopende hot
starter (mechanisme voor starten van
warme motor), zodat motor meer lucht
krijgt.)

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Pilotschroef en/of stationaire afstelschroef

slecht afgesteld
Stationaire sproeier of luchtkanaal verstopt
Luchtfilter verstopt, slecht afgedicht of niet

aanwezig
Startsproeier verstopt

Geen vonk; zwakke vonk:
Vuile bougie, gebroken of elektrodeafstand

niet goed afgesteld
Bobine maakt slecht contact
Warmtegraad bougie onjuist
Defecte CDI-eenheid
Problemen met krukassensor
Problemen met bobine
Kortsluiting in noodstopschakelaar
Problemen met neutraalschakelaar
Kortsluiting of onderbreking in bedrading
Vliegwielmagneet beschadigd

Lage compressie:
Bougie los

Cilinderkop niet genoeg vastgedraaid
Geen klepspeling
Cilinder, zuiger versleten
Zuigerveer slecht (versleten, zwak, stuk of

blijft steken)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Klepveer gebroken of zwak
Klep sluit niet goed (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Problemen met decompressie

Slecht lopen op lage snelheid:
Zwakke vonk:

Vuile bougie, gebroken of elektrodeafstand
niet goed afgesteld

Bobine maakt slecht contact
Warmtegraad bougie onjuist
Defecte CDI-eenheid
Problemen met krukassensor
Vliegwielmagneet beschadigd
Problemen met bobine
Bedradingsstekker maakt slecht contact

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Pilotschroef slecht afgesteld
Stationaire sproeier of luchtkanaal verstopt
Naaldsproeier of luchtkanaal verstopt
Luchtfilter verstopt, slecht afgedicht of niet

aanwezig
Chokeplunjer zit vast in geopende stand
Hot starter-plunjer zit vast in geopende

stand
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 slecht (versleten, zwak, stuk of

blijft steken)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Klepveer gebroken of zwak
Klep sluit niet goed (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Problemen met decompressie
Andere:

Defecte CDI-eenheid
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Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Rem sleept
Aandrijflijnproblemen
Motor oververhit
Koppeling slipt

Slecht draaien en geen
vermogen bij hoog
toerental:

Onjuiste ontsteking:
Vuile bougie, gebroken of elektrodeafstand

niet goed afgesteld
Bobine maakt slecht contact
Warmtegraad bougie onjuist
Defecte CDI-eenheid
Problemen met krukassensor
Vliegwielmagneet beschadigd
Problemen met bobine
Bedradingsstekker maakt slecht contact

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Chokeplunjer zit vast in geopende stand
Hot starter-plunjer zit vast in geopende

stand
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 afgedicht 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 slecht (versleten, zwak, stuk of

blijft steken)
Te veel speling van zuigerveer/groef
Cilinderkoppakking beschadigd
Cilinderkop vervormd
Klepveer gebroken of zwak
Klep sluit niet goed (klep gebogen, ver-

vormd, versleten of koolstofophoping op
klepzitting)

Problemen met decompressie
Pingelen:

Koolstofvorming in de verbrandingskamer
Onjuiste brandstof of brandstof van slechte

kwaliteit

Warmtegraad bougie onjuist
Defecte CDI-eenheid

Andere:
Gasklep opent niet volledig
Rem sleept
Luchtfilter verstopt
Water of vuil in brandstof
Koppeling slipt
Motor oververhit
Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Aandrijflijnproblemen
Krukaslager versleten of beschadigd

Motor oververhit:
Onjuiste ontsteking:

Bougie vuil, gebroken of slecht afgesteld
Warmtegraad bougie onjuist
Defecte CDI-eenheid

Brandstof/luchtmengsel onjuist:
Hoofdsproeier verstopt of verkeerde maat
Brandstofpeil in vlotterkamer carburateur te

laag
Carburateurhouder los
Luchtfilter verstopt, slecht afgedicht of niet

aanwezig
Luchtfilterkanaal los
Hot starter-plunjer zit vast in geopende

stand
Hoge compressie:

Koolstofvorming in de verbrandingskamer
Verkeerde motorbelasting:

Koppeling slipt
Motoroliepeil te hoog
Motorolieviscositeit is te hoog
Rem sleept
Aandrijflijnproblemen

Ontoereikende smering:
Motoroliepeil te laag
Onjuiste motorolie of slechte kwaliteit

Onjuiste koelvloeistof:
Koelvloeistofpeil te laag
Koelvloeistof aangetast

Koelsysteemcomponent onjuist:
Radiateur verstopt
Problemen met de radiateurdop
Koelvloeistofpomp draait niet

Werking van de koppeling defect:
Koppeling slipt:

Geen speling op de koppelingshendel
Koppelingskabel slecht afgesteld
Binnenkabel koppelingskabel blijft steken
Frictieplaat versleten of vervormd
Staalplaat versleten of vervormd
Koppelingsveer gebroken of zwak
Problemen met ontkoppelfunctie
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Koppelingsnaaf of huis ongelijk versleten
Koppeling ontkoppelt niet goed:

Te veel speling op de koppelingshendel
Ongelijke spanning koppelingsveren
Motorolie aangetast
Motorolieviscositeit is te hoog
Motoroliepeil te hoog
Koppelingshuis vastgelopen
Problemen 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
Veer schakelpal zwak
Versnelling vastgelopen
Problemen met werking schakelstandhef-

boom
Schakeltrommel gebroken

Springt uit versnelling:
Schakelvorkklauw versleten of gebogen
Versnellingsgroeven versleten
Versnellingsnokken en/of nokopeningen

versleten
Schakeltrommelgroef versleten
Veer schakelstandhefboom zwak of gebro-

ken
Veer schakelpal zwak
Schakelvork-geleidingspen versleten
Aandrijfas, uitgaande as, en /of versnel-

lingsgroeven versleten
Slaat versnellingen over:

Veer schakelstandhefboom zwak of gebro-
ken

Veer schakelas gebroken

Abnormaal motorgeluid:
Pingelen:

Defecte CDI-eenheid
Koolstofvorming in de verbrandingskamer
Onjuiste brandstof of brandstof van slechte

kwaliteit
Warmtegraad bougie onjuist
Motor oververhit

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

drijfstangoog
Zuigerveer versleten, gebroken of vast
Zuiger vastgelopen of beschadigd
Cilinderkoppakking lekt
Uitlaatpijp lekt aan de cilinderkopaanslui-

ting
Te veel slingering van aan de krukas
Motorsteunen los
Krukaslager versleten
Problemen met de nokkenaskettingspan-

ner
Nokkenasketting, kettingwiel, kettinggelei-

der versleten
Primair tandwiel versleten of beschadigd
Decompressorveer gebroken
Vliegwielmagneet los

Abnormaal aandrijflijngeluid:
Koppelingsgeluid:

Vingers koppelingshuis en lippen voe-
ringslamellen versleten

Koppelingshuisschakeling versleten
Metalen schilfers tussen tandwieltanden in

koppelingshuis
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:

Onvoldoende olie of te lage viscositeit
Veer zwak of gebroken
Luchtdruk voorvork te hoog

Achterschokdempergeluid:
Problemen met schokdemper



APPENDIX 17-13
Gids voor probleemoplossingen

Veer zwak of gebroken
Schijfremgeluid:

Blokoppervlak glazig
Schijf vervormd
Problemen met de remklauw
Blok verkeerd geplaatst
Hoofdcilinder beschadigd

Ander geluid:
Beugel, moer, bout, enz. niet juist gemon-

teerd of vastgemaakt

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
Chokeplunjer zit vast in geopende stand
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
Velgen vervormd of niet gebalanceerd
Spaken los
Wiellager versleten
Stuurhouderbout los
Bout bovenste kroonplaat los
Overmatige voor- en achterastolerantie

Stuur trekt naar een kant:
Frame gebogen
Achterwiel verkeerd uitgelijnd
Achterbrug verbogen of verdraaid
Scharnieras achterbrug gebogen
Stuurinrichting verkeerd afgesteld
Balhoofd gebogen
Voorvork gebogen
Olieniveau van de rechtse en linkse voor-

vork ongelijk
Problemen met veerwerking:
(Te stug)

Bandendruk te hoog
Overmatige voorvorkolie
Viscositeit van de voorvorkolie is te hoog
Aanpassing van de achterschokdemper te

hard
Voorvork gebogen
Luchtdruk voorvork te hoog

(Te zacht)
Te weinig of lekkende voorvorkolie
Viscositeit van de voorvorkolie te laag
Afstelling achterschokdemper te zacht
Voorvork-, achterschokdemperveer zwak
Olie of gas in achterschokdemper lekt weg
Bandenspanning te laag

Remkracht loopt terug:
Lucht in remsysteem
Blok of schijf versleten
Remvloeistoflek
Blok is vuil
Remvloeistof slecht
Cups hoofdremcilinder beschadigd
Hoofdcilinder binnenzijde gekrast
Schijf vervormd
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